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Onderzoeksverantwoording

n     Doelgroep: forensen (minimaal twee 
keer per week woon-werkverplaatsin-
gen) die (regelmatig) de auto gebruiken 
voor woon-werk en/of zakelijke ver-
plaatsingen in Nederland.

n     Binnen de doelgroep is gesplitst naar 
wel of niet (frequente) zakelijke reiziger 
en wel of niet gebruik makend van de 
trein naast de auto.  

n     Methode: onderzoek via internet in de 
periode 20-27 november 2006.

n     Netto steekproef: n = 842, gestra-
tificeerd naar de vier groepen zoals 
hiernaast is weergegeven; groep 1  
(n = 260), groep 2 (n = 131), groep 3  
(n = 259) en groep 4 (n = 192).

n     Steekproefbron: TNS NIPObase.
n     Netto steekproef op basis van geslacht 

en leeftijd herwogen naar landelijk 
representatieve cijfers voor deze vier 
groepen binnen de werkzame bevol-
king; daarnaast naar omvang groepen 
(d.w.z. de groepen 2 en 4 tellen veel 
minder sterk mee in het bepalen van 
het landelijk gemiddelde).

n     In de rapportage wordt - indien rele-
vant - ingegaan op verschillen tussen 
de vier groepen forensen, en dan alleen 
als ze significant zijn op 95%-niveau.

Vier groepen beroepsmatig verkeer

n     Populatie: forensen (minimaal twee 
keer per week woon-werk) die (regel-
matig) de auto gebruiken voor woon-
werk en/of zakelijke verplaatsingen in 
Nederland.

n     Binnen deze populatie zijn vanuit reeds 
bekende achtergrondkenmerken vier 
groepen forensen samengesteld.

n     Groep 1, de ‘autoforens’; maakt door-
gaans gebruik van de auto voor woon-
werkverkeer en maakt niet of slechts 
sporadisch zakelijke verplaatsingen.

n     Groep 2, de ‘keuzeforens’; maakt 
 doorgaans gebruik van zowel auto als 
trein voor woon-werkverkeer en maakt 
niet of slechts sporadisch zakelijke 
 verplaatsingen.

n     Groep 3, de ‘zakelijke autoreiziger’; 
maakt (naast woon-werk) enkele keren 
per maand of vaker zakelijke verplaats-
ingen en gebruikt hiervoor doorgaans 
de auto.

n     Groep 4, de ‘zakelijke keuzereiziger’; 
maakt (naast woon-werk) enkele keren 
per maand of vaker zakelijke verplaat-
singen en gebruikt hiervoor doorgaans 
zowel de auto als de trein.

TNS NIPO

Op verzoek van Capgemini Nederland 
B.V. heeft TNS NIPO voor Trends in 
Mobiliteit een onderzoek gedaan. De 
resultaten hiervan zijn in dit document 
opgenomen. Uitsluitend omwille van de 
leesbaarheid zijn de resultaten in diverse 
figuren in dit document op hele cijfers 
afgerond. Dit resulteert daardoor in een 
enkel geval in een optelling die afwijkt 
van 100%.
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Voorwoord

Met ‘Trends in Mobiliteit’ 
maakt Capgemini 
Nederland B.V. een start 
met het rapporteren 
over de ontwikkelingen 
rond het vervoer van 
mensen en goederen in 
Nederland. 

De behoefte om ‘Trends in Mobiliteit’ 
te publiceren is ontstaan uit een dis
cussie binnen Capgemini over de mate 
waarin files de beroepspraktijk van 
het bedrijf schaden en welke maat
regelen bij onze primaire activiteiten 
noodzakelijk zijn om minder kwets
baar te worden door vervoersproble
men. De problemen hebben inmiddels 
een dusdanige omvang gekregen, dat 
we ons afvragen of de verantwoorde
lijkheid om op tijd bij een klant te 
 komen alleen bij onze werknemers 
kan worden gelegd. Een serie maat
regelen is op grond van deze discussie 
genomen en proeven toonden aan dat 
de trein in sommige gevallen inderdaad 
een alternatief is voor de leaseauto.  
 
Diverse gesprekken in onze beroeps
praktijk geven als beeld dat veel rela
ties van Capgemini met dezelfde vragen 
worstelen en dat er naast allerlei indi
viduele maatregelen behoefte is aan 
zicht op het geheel. Uit deze gesprek
ken met relaties blijkt dat de proble
matiek zoals Capgemini die ervaart, 
bovendien zeer representatief is voor 
een groot deel van de beroepsbevolking. 
Het bedrijfsleven lijkt te zoeken naar 
een formule om te leren van elkaars 
inzichten om daarna eigen plannen te 
maken. Genoeg stof dus om er een 
breder onderzoek aan te wagen en 
 onze bevindingen voor te leggen aan 
een grotere groep belangstellenden. 

Trends in Mobiliteit geeft de lezer een 
indicatie van de hoeveelheid ruimte 
 die er nog is voor vervoer. Terwijl  
we ’s ochtends en ’s avonds in de file 
staan, blijkt er meer ruimte te zijn  
dan wij beseffen, alleen even niet op 
de huidige plaats en het moment!  
En over wat voor grootheden praten 
we? Hoever zitten we nog van de 
 bovengrens? 

Wat is het effect van maatregelen?  
Trends in Mobiliteit gaat in op de ver
voersbehoefte in de komende 1020 
jaar, op het overheidsbeleid op dit ge
bied en over de partijprogramma’s voor 
de landelijke verkiezingen van novem
ber 2006. Dit alles vormt het start
punt voor een betoog over het effect 
van verschillende maatregelen en over 
het bewuster worden van onze keuzes. 
Ter inspiratie en illustratie is er in op
dracht van Capgemini door TNS NIPO 
een enquête uitgevoerd om in meer 
detail zicht te krijgen op de wijze 
waarop het individu de knelpunten in 
mobiliteit ervaart. De resultaten hier
van zijn in dit document opgenomen.  
Capgemini pretendeert niet om een 
wetenschappelijk rapport af te leveren 
of een verkeerskundig adviesbureau  
te zijn; het rapport bedoelt wel een 
aanzet te zijn om allerlei maatregelen 
en mogelijkheden in een bedrijfs
economisch, meer eenduidig kader  
te plaatsen en zo samenhang en 

    �

Filebeleving

Trends in Mobiliteit, 8 december 2006, TNS NIPO

n      In de dagelijkse files van en naar het werk ervaart 8% van de forensen (zeer) vaak 
gevoelens van ‘woede’; in onverwachte files gaat het om 14% van de forensen.

n      Ook negatieve gevoelens als ‘angst’, ‘frustratie’ en ‘irritatie’ ervaart men vaker in 
onverwachte files dan in de dagelijkse file. ‘Rust’, ‘ontspanning’ en ‘berusting’ ervaren 
forensen juist vaker in de dagelijkse files van en naar het werk.
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 verbanden te tonen en de invloed van 
 individuele maatregelen op het geheel 
in te schatten. De initiatiefnemers 
hebben gekozen voor een pragmati
sche aanpak, waarbij bruikbaarheid 
van de resultaten vooropstaat.  
Daarbij is dankbaar gebruikgemaakt 
van een breed aanbod van bronnen  
en onderzoeksresultaten van derden. 
Bovendien is gekeken naar het poten
tieel van allerlei initiatieven, experi
menten en pilots. Het voornemen is 
om Trends in Mobiliteit ieder jaar een 
vervolg te geven; deze editie legt 
slechts de basis. Over de jaren heen 
zullen de concepten moeten groeien 
en iedereen die zich aangesproken 

voelt, wordt dan ook van harte uit
genodigd om kennis te delen en een 
bijdrage te leveren aan volgende 
 edities van Trends in Mobiliteit.  
Wij nodigen de lezer uit om reacties 
te sturen naar het emailadres  
tim.nl@capgemini.com.
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Het recht om te mogen reizen of 
 goederen te verplaatsen is een grond
recht, dat diep is verankerd in onze 
cultuur en ons gevoel van welzijn. 
Zowel maatschappelijk als bedrijfs
economisch is hier sprake van grote 
belangen. In de praktijk echter wordt 
het recht om vrij te bewegen stap  
voor stap ingeperkt. Nederlanders, 
historisch gezien vooral bekend als 
globetrotters met een pioniersgeest, 
wereldwijd beroemd/berucht vanwege 
hun logistieke vaardigheden en han
delsgeest, diezelfde Nederlanders 
staan thuis in de file. Soms is er ge
woon te weinig capaciteit en moeten 
we ‘tweemaal daags’ wachten.  
Het gevoel dat wij hierbij krijgen, 
(Nederland is vol) is echter niet daad
werkelijk onderbouwd met cijfers. 

Mobiliteit is gevoel
Een groot deel van het welzijn, de 
 status en de verworvenheden van de 
Nederlandse bevolking is verbonden 
met het bezit of het vrij benutten van 
een auto, maar voor een deel botst dit 
welzijn met andere aspecten van de 
samenleving. Het recht om te gaan en 
te staan waar en wanneer men wenst, 
is sterk verbonden met ons gevoel van 
welzijn. Echter, verre vakanties zijn 
per definitie slecht voor het milieu,  
de eigen auto, het symbool van 
 vrijheid staat het grootste deel van de 
tijd werkeloos op de te schaarse 
 parkeerplaatsen en openbaar vervoer 
en vakantiegangers belemmeren het 
beroepsgoederenvervoer in zijn 
 rendement. Anderzijds, net als met de 
accijns op drank en tabakswaren is 
het wegvervoer een bron van inkom
sten die autonoom is. Dus terwijl er 
een algemeen gevoel heerst dat te veel 
vervoer slecht is voor het milieu, is de 
logistiek een levensader voor de 
Nederlandse economie.

Een leger van professionele vervoers
deskundigen werkt hard om mogelijk
heden te bedenken en te implemen
teren, die de capaciteit van de ver
voerskanalen vergroten, de veiligheid 
verbeteren of de invloed op het milieu 
verkleinen. Het lijkt nuttig om die 
 inspanningen in samenhang te presen
teren en te richten op de mensen die 
 afhankelijk zijn van mobiliteit. 

Een belangrijk aspect bij mobiliteit is 
de wijze waarop het individu de knel
punten, vertragingen en verstoringen 
onderweg ervaart. Zeker is dat onge
stoord vervoer als belangrijker wordt 
gewaardeerd dan snel vervoer.  
Tijdens discussies relativeerden collega
adviseurs de files, waardoor de discus
sie over economische schade in een 
wat meer genuanceerd daglicht werd 
geplaatst. “In de auto ben ik even 
 lekker alleen; ik zet mijn telefoon uit 
en mijn favoriete muziek aan! Als ik 
thuiskom, moet ik weer van alles; de 
file is een legitieme reden om even tot 
rust te komen!” 
Overigens geven de gesprekken ook 
aan dat de ochtendspits irritanter is 
dan de avondspits. Een aantal mensen 
heeft van de nood een deugd gemaakt 
en hun auto tot een rijdend kantoor 
omgebouwd. Met allerlei moderne 
hulpmiddelen wordt de tijd onderweg 
nu nuttig besteed. Mentorgesprekken, 
miniopleidingen, vergaderen en 
emailberichten elektronisch voor laten 
lezen zijn activiteiten die vanuit de 
kantoorsituatie de auto en de trein 
binnen zijn geslopen dankzij de mo
derne technologie. “Mama, papa staat 
al een half uur op de oprit en hij is 
nog niet uitgewerkt!” Het omslagpunt 
ligt in het gepland nuttig gebruik van 
de reistijd. Uit de gesprekken blijkt 
dat de mogelijkheid om in de trein 
een laptop met internetverbinding te 

2  Inleiding: Nederlandse globetrotters 
staan thuis in de file
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 gebruiken, is voor een aantal collega’s 
een reden om de auto te laten staan. 
Er is een groot verschil in beleving 
tussen de vaste/verwachte/geplande 
vertragingen en de ongeplande.  
Met de vaste vertragingen hoort de 
medewerker in de planning ‘gewoon’ 
rekening te houden, maar in het maat
schappelijke verkeer zijn grote calami
teiten zoals staking, plotselinge glad
heid of technische storingen inmid
dels een legitieme reden om niet of te 
laat op het werk of een afspraak te 
verschijnen. Ongeplande (kleinere) 
blokkades geven de meeste ergernis, 
zo blijkt uit de gesprekken. Ook 
 andere bronnen wijzen erop dat 
 mensen vooral geloven in een vast 
 ritme, ook structureel oplopende 

 reistijden worden als minder pijnlijk 
ervaren. Rationeel vormen de kleine 
vertragingen maar een klein deel van 
de problematiek, maar emotioneel 
scoren ze hoog. Het initiatief van 
Rijkswaterstaat om bij kleine ongeval
len met ultrasnelle incidentmanage
mentteams de weg weer vrij te maken, 
scoort bij de automobilisten vooral 
hoog, omdat dit lekker pragmatisch is 
en het resultaat direct zichtbaar. 

Financiële schade door files
Bij stakingen in fabrieken is er al snel 
een schatting over productieverlies, 
maar een schatting over schade die 
wordt geleden bij het (te) laat ver
schijnen van werknemers op hun werk 
is aanzienlijk moeilijker te geven.  

6  Trends in Mobiliteit

Reistijden van woning naar werk

Trends in Mobiliteit, 8 december 2006, TNS NIPO

n     De gemiddelde woon-werkreistijd bedraagt 30,3 minuten, de snelste reistijd mogelijk 

bedraagt gemiddeld 22,5 minuten en de langste reistijd ooit gemiddeld 68,9 minuten.
n     Voor 30% van de forensen die (regelmatig) de auto gebruiken voor woon-werk en/of 

zakelijke verplaatsingen ligt de gemiddelde reistijd boven de acceptabele reistijd.
n     Voor beide groepen ‘keuzereizigers’ liggen de reistijden hoger dan gemiddeld.

Snelste reistijd

Acceptabele reistijd

Langste reistijd

Gemiddelde reistijd

<10 min.
10-19 min.
20-29 min.
30-39 min.

0% 30% 40%20%10% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

40-49 min.
50-59 min.
> 60 min.
Weet niet

4 18 34 21 11 9 3

5 14 10 9 12 3 245

12 23 23 14 11 4 211

20 31 23 11 7 1 1
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EVO en TLN hanteren een schade  
van B 492 miljoen in 2005.1 De Nota 
Mobiliteit hanteert een getal voor eco
nomische schade van B 1,7 miljard in 
2020 als de door de overheid geplande 
projecten worden uitgevoerd en bij 
ongewijzigd beleid B 2,5 miljard.2  
De schattingen uit diverse onderzoe
ken naar schade door knelpunten in 
het vervoer lopen te ver uiteen om er 
eenduidige conclusies aan te verbin
den. Wel is er een opsomming te 
 geven van de factoren die de schade 
veroorzaken. Bij vervoer van personen 
over het spoor is alleen de schade van 
vertragingen bij reizigersvervoer rele
vant. Naast de extra kosten die NS zelf 
maakt bij vertragingen (extra materieel 
en personeelskosten) zijn dit vooral de 
kosten van de reizigers die extra lang 
onderweg zijn. Omdat de meeste men
sen in loondienst zijn en de mensen 
de extra reistijd veelal in hun eigen 
tijd moeten inhalen, is hier vooral 
 sprake van maatschappelijke en imago
schade. De gevolgschade voor de werk
gever, bijvoorbeeld doordat mensen 
hun werk niet kunnen uitvoeren, zal 
enorm zijn maar dit is nog moeilijker 
te berekenen. 

Bij het wegvervoer geldt voor het 
woonwerkverkeer deels een vergelijk
bare redenering als bij de trein. Bij het 
goederenvervoer over de weg is sprake 
van economische schade, omdat het 
rendement van voertuig en chauffeur 
afneemt en daarbij de lading langer 
onderweg is en dit feitelijk hogere 
voorraad onderweg tot gevolg heeft. 
Personen die zich niet in een woon
werksituatie bevinden, zoals service
monteurs en veel van de collega’s  
van Capgemini, kunnen indirect door 
de file hoge economische schade ver
oorzaken. In de vrije beroepen is het 
lagere rendement van de personen een 

hoge kostenpost. Voor de langere ter
mijn ligt de schade vooral in een lage
re economische groei of een structu
reel lagere reactiesnelheid in logistieke 
ketens.

Geliberaliseerde postmarkt en 
bestellingen via internet leiden 
tot extra verkeer 
Tot voor kort konden we de 
bewegingsruimte beschouwen als een  
oneindige capaciteit; beleidsmatig  
waren er geen ruimtebeperkingen en 
werd eerst het aspect economie en  
later het aspect milieu de leidende  
factor voor het beleid. Er was sprake 
van een eendimensionale wereld 
waarbij vanuit één aspect vergaande 
maatregelen konden worden 
genomen. Het resultaat hiervan op 
microniveau is te illustreren met 
 bijvoorbeeld de koeriersdiensten. Uit 
beleidsoverwegingen van economische 
aard werd enkele jaren geleden het 
monopolie van PTT Post op het be
zorgen van pakketten opgeheven. 
Het gevolg is een explosie aan kleine 
bedrijven die allemaal met kleine  
bestelwagens of een enkele vracht
wagen pakketten vervoeren.  
De actie om het inmiddels tot TNT 
post omgedoopte bedrijf concurrentie 
aan te doen, mag als geslaagd worden 
beschouwd. Naast TNT post is er een 
compleet leger aan koeriersdiensten 
ontstaan, waardoor er volop keus is 
wie onze pakketten mag vervoeren. 
Het totale beslag op de vervoers
capaciteit door de individuele koeriers
diensten is echter aanzienlijk groter 
dan wanneer TNT post de vervoerde 
pakketten gewoon mee zou nemen in 
het bestaande netwerk. Bij de grote 
bedrijven vormen de koeriers nu hun 
eigen file bij de receptie. Door de con
currentie zien we bij het goederenver
voer een dalende beladingsgraad.  

1  Bron: EcoWegwijzer 200�, Transport en 
Logistiek Nederland.

2  Bron: Nota Mobiliteit, ministeries van V&W 
en VROM, �0 september 2004.
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De gemiddelde vrachtauto is slechts 
voor 55% beladen.3 Bij bestelbusjes 
met een koeriersbestemming is de 
 beladingsgraad in principe nog veel 
lager. De opkomst van het kopen  
via internet versterkt dit effect. Waar 
 in de ‘oude’ situatie vooral in het 
 weekend de winkels moesten worden 
 bezocht, wordt nu steeds vaker 
 besteld via internet. De levering door 
het steeds grotere aantal kleinere in
ternetwinkels wordt voor een aanzien
lijk deel gedaan door de kleine indivi
duele vervoerders. In een tijd dat we 
in toenemende mate spreken van 
tweeverdieners, moet de koerier veelal 
meerdere malen aan de deur komen 
om iemand thuis te treffen, terwijl de 
pakketten vroeger gewoon nog een 
extra rondje meededen met de lokale 
postbode en dan konden worden  
afgehaald bij het nabijgelegen post
kantoor. Van het monopolie van één 
bedrijf met voldoende schaalgrootte 
naar concurrentie leidt zo tot versnip
pering en een grotere belasting van de 
vervoerscapaciteit en het milieu; een 
belasting die niet meegenomen is in 
de besluitvorming op het economi
sche aspect. De vraag is of het maat
schappelijk en economisch rendement 
van deze vorm van liberalisering op
weegt tegen de extra behoefte aan in
frastructuur die hiervan het indirecte 
gevolg is.

Mobiliteitsbeleid
Als de schaarse vervoerscapaciteit 
meegewogen wordt in de besluit
vorming op andere deelgebieden, dan 
moeten de besluiten er tegenwoordig 
gewoon anders uitzien. Het lijkt of 
mobiliteitsbeleid nog te veel afzonder
lijk van andere beleidsvelden wordt 
gemaakt en of maatregelen slechts op 
deelaspecten worden genomen. 
Kenmerkend zijn hier doelgroepen

stroken, af en toe een snelwegafrit 
speciaal voor goederenvervoer of een 
discussie over een verkeersluwe binnen
stad. De discussie over de trend dat 
met steeds grotere personenauto’s 
wordt rondgereden, gaf een groot 
 protest. Behalve voorlichting en de 
 financiële prikkels zijn er nog geen 
eenduidige maatregelen om vervoers
gedrag te beïnvloeden en ook de Nota 
Ruimte en de Nota Mobiliteit van de 
overheid beperken zich grotendeels 
tot de infrastructuur (inclusief milieu 
en veiligheid). Voor de korte termijn 
lijkt de overheid zich te richten op 
verkeersbeperkende maatregelen. 
Voor de langere termijn ligt het accent 
bij zowel de spoorwegen als bij het 
wegennet op het vergroten van de  
capaciteit. Het beter en/of evenwich
tiger benutten van de bestaande capa
citeit komt minder prominent naar 
voren in het pakket aan voorgestelde 
maatregelen. Mobiliteit wordt wel 
 gerelateerd aan veiligheid en milieu en 
de laatste jaren is er nadrukkelijk ook 
een bedrijfseconomische discussie. 
Veiligheid, milieu, ruimte en rentabili
teit moeten door de maatschappelijke 
discussies steeds meer in samenhang 
bekeken worden. Dat maakt de pro
blematiek extra complex. Daarbij 
wordt de roep om een visie op lange 
termijn groter. Grip krijgen op de 
 mobiliteitsproblematiek betekent dan 
vooral samenhang laten zien en de 
maatregelen in evenwicht brengen.  
 
De enkelvoudige discussie over bij
voorbeeld de liberalisering van de 
postmarkt heeft er daarmee een paar 
dimensies bij! Het voorbeeld van de 
post staat model voor een hele cate
gorie besluiten uit het verleden en 
hun effect op mobiliteit: Wat is bij
voorbeeld het effect op de belasting 
van de weg als er na het vrijgeven van 

�  Bronnen: Gemiddelde beladingsgraad 
volgens VROM (1999)

  http://www.vromraad.nl/download/a01�.pdf, 
pagina ��.

 Volgens TLN (2002)
  http://www.tln.nl/media/PDF/Rapporten/

rapport_lichtopgroen.pdf, pagina �8 en 
een tabel op pagina �9.
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de energiemarkt in iedere straat vijf 
onafhankelijke meteropnemers moe
ten komen, in plaats van die ene die 
even de hele straat doet? Wat is het 
effect van het weglekken van werk
gelegenheid naar lagelonenlanden en 
hoe is het effect van de ontwikke
lingen van internet in het business
verkeer. Wat heeft de verruiming van 
de openingstijden van winkels voor 
effect? 

Is er nog ruimte? Een kwestie 
van perceptie en bewustwording 
van onze gewoonten 
Zonder veel onderzoek is duidelijk  
dat er  over een heel etmaal geke
ken  voldoende ruimte is op het 
grootste deel van de (spoor en vaar) 
wegen. Dit zal verderop becijferd 
 worden.  
De knelpunten zijn vooral het gevolg 
van het feit dat we traditioneel op  
dezelfde piektijden gebruik wensen  
te maken van de ruimte en dat we 
vaak slordig omgaan met de vervoers
capaciteit van onze voertuigen. 
Rationeel gezien is het vreemd dat er 

zeer veel energie gestopt wordt in het 
verbreden van wegen, terwijl in de 
spits het merendeel van de personen
auto’s alleen de chauffeur, vier lege 
zitplekken en een lege kofferbak  
vervoert. Als alle stoelen bezet zijn  
en dus slechts 24% van de personen
auto’s de weg op hoeft, is er geen  
fileprobleem meer. Een vergelijkbaar 
(maar veel minder groot) effect is er 
als iedereen de woonwerkafstand in 
een kleine tweepersoonsauto aflegt. 
Veel effectiever is het fenomeen thuis
werken. Een stevige internetverbin
ding met de laatste techniek op het 
gebied van teleconferentie zorgt dat 
voor een groot deel van de mensen 
voor een deel van de werkweek geen 
woonwerkverkeer meer nodig is.  
Als we in staat zijn om administratief 
werk massaal over te brengen naar 
landen als India en Polen, die hier
voor desgewenst ’s nachts werken, 
moet het toch mogelijk zijn om delen 
van het werk in Nederland zo te 
structureren dat we in Nederland niet 
allemaal tegelijk op hetzelfde moment 
naar en van ons werk komen?

Vertrektijd van huis naar werk

Trends in Mobiliteit, 8 december 2006, TNS NIPO

n      Iets minder dan eenderde (31%) van de forensen vertrekt vóór  
7.00 uur ’s ochtends van huis.

n     Slechts 6% vertrekt pas na 9.00 uur van huis richting werk.

< 6:00
6:00 - 6:59
7:00 - 7:29
7:30 - 7:59

0% 30% 40%20%10% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

8:00 - 8:29
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Weet niet
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Ook hechten we traditioneel meer 
waarde aan de capaciteit die overdag 
beschikbaar is, maar als we  zoals bij 
iedere grote investering  kijken naar 
rendement, moeten we ook bij de  
vervoerskanalen bezien of we er  
’s nachts niet meer gebruik van kun
nen maken. Meer dan een kwart van 
het wegverkeer is woonwerkverkeer; 
mensen die vrijwel iedere dag op de
zelfde tijd via dezelfde route van en 
naar hun werk gaan. Voor de weg
beheerder of de spoorwegen zijn deze 
pieken een gegeven, maar in het gro
tere geheel is het in principe veel een
voudiger om de randvoorwaarden aan 
te pakken die de vraag naar capaciteit 
in de piekuren bepaalt. Een belangrij
ke vraag is dan ook waarom mensen 
dagelijks massaal in de file staan en of 
hiervoor geen alternatieven te vinden 
zijn. Natuurlijk zijn daarvoor aanpas
singen nodig in de organisatie waar 
men werkt en mogelijk zijn er 
 (communicatie)middelen nodig om 
dit te faciliteren, maar misschien is het 
vele malen goedkoper dan de capaci
teit in de piekuren te verhogen. Niet 
voor niets stelde minister Peijs van 
Verkeer en Waterstaat in diverse toe
spraken voor om mensen, die dichter 
bij hun werk willen wonen en die  
dan dus minder gebruikmaken van de 
vervoerscapaciteit, een vergoeding te 
betalen. De doorbraak in het denken 
is dat we dat dan ook doen uit de 
budgetten die voor wegenbouw zijn 
gereserveerd. Functioneel is er een 
veelheid van principiële oplossingen 
die in samenhang beschouwd zullen 
moeten worden.  
Verrekenmechanismen zoals het  
rekeningrijden proberen een gedrags
wijziging te bewerkstelligen bij  
mensen die de vervoerscapaciteit 
daadwerkelijk gebruiken. Het aangrij
pingspunt hierbij is het individu via 

zijn/haar kosten te prikkelen om zich 
ander vervoersgedrag aan te meten en 
daarnaast de kosten voor het gebruik 
eerlijker te verdelen.  
De bedoeling is (nog) niet om direct 
bijvoorbeeld de werkgever aan te 
spreken. Maar wat is het effect van 
deze prikkels als een groot deel van 
de auto’s in de file eigendom is van 
leasemaatschappijen? Overigens zijn 
de bedoelingen achter de maatregelen 
vaak impliciet, omdat het expliciet  
ingrijpen op de bewegingsruimte en 
het gedrag een zeer verhitte discussie 
kan oproepen.  
Maar de problematiek is niet alleen 
gelegen in allerlei maatregelen van de 
overheid. Het meer nadrukkelijk mee
nemen van het begrip mobiliteit bij 
andere beleidsgebieden is minstens zo 
belangrijk. Daarbij zal ook duidelijk 
sprake moeten zijn van een mentali
teitsverandering en van bewustwor
ding van de invloed van het eigen 
 gedrag op de problematiek. Daarnaast 
moet duidelijk worden gemaakt dat 
verreweg het grootste deel van de 
 pieken in de vervoersvraag op de weg 
en op het spoor een direct gevolg is 
van de wijze waarop organisaties 
 traditioneel zijn ingericht en personeel 
wordt aangestuurd. Merkwaardig is dat 
we in de hoogtijdagen van de industrie 
uitstekende vervoersvoorzieningen 
hadden in de meest drukke industrie
gebieden. Door de welvaart, de indivi
dualisering en het eigen autobezit zijn 
we het toegesneden bedrijfsvervoer  
en het carpoolen grotendeels kwijt
geraakt.



Over Trends in Mobiliteit
Het ‘aanbod’ betreft de in Nederland 
beschikbare vervoerscapaciteit die ons 
als gebruikers ter beschikking staat, 
voornamelijk spoor, auto en water
wegen voor vracht en personen
vervoer. De ‘vraag’ naar mobiliteit is 
 de behoefte om afstand te overbrug
gen voor personen en vracht, waarbij 
moderne communicatiehulpmiddelen 
steeds nadrukkelijker bruikbaar  
worden om het vervoer effectiever  
te maken of (in het geval van thuis
werken) het vervoer overbodig te  
maken. En waar vraag en aanbod  
elkaar gevonden hebben en er daad
werkelijk afstand overbrugd wordt, 
speelt de beleving van mobiliteit een 
grote rol. Het belang van mobiliteit 
wordt door iedereen onderkend. De 
vraag is hoe effectief de maatregelen 
zijn en of er niet meer rendement te 
halen is door nog meer samenhang 
tussen maatregelen. 

Vanuit Capgemini proberen we met 
deze uitgave de discussie over bereik
baarheid en files vanuit een meer  
bedrijfskundig perspectief aan te gaan 
en zo de lezers een ander inzicht te 
bieden in de ernst van de vervoers
problematiek, in het verband tussen de 
diverse aspecten en in de effectiviteit 
van maatregelen, plannen en initiatie
ven. We benaderen mobiliteit vanuit 
vraag, aanbod en beleving. We zullen 
daarbij een compromis proberen te 
vinden tussen de behoefte om het  
geheel overzichtelijk te presenteren  
en het respect voor de expertise zoals 
dit in detail bij de deskundigen aan
wezig is. 
We pretenderen niet een wetenschap
pelijk onderzoeksorgaan of verkeers
kundig ingenieursbureau te zijn,  
integendeel, we dagen de deskundigen 
en ook de gebruikers van de vervoers

mogelijkheden uit om met ons na  
te denken over oplossingen die ons 
verder helpen dan wanneer we de  
oplossingen alleen in de eigen licht
cirkel zoeken. 

De vragen die we in deze Trends in 
Mobiliteit willen beantwoorden zijn: 
n  Hoeveel beschikbare ruimte is er 

nog op de Nederlandse vervoers
infrastructuren?

n   Hoeveel ruimte voor vervoer is er  
in de toekomst nodig?

n   Waar raken de knelpunten in 
mobiliteit het economisch nut?

n   Zijn er nieuwe, meer drastische 
scenario’s denkbaar en nodig?

n   Wat voor soorten oplossingen 
zijn er voor het aanpakken van 
het mobiliteitsprobleem? En hoe 
groot is het geschatte effect van de 
oplossingsrichtingen.

 
Hoofdstuk 4 vormt het startpunt waar
in wordt aangegeven hoe we onze 
 infrastructuur gebruiken en dat er  
nog capaciteit over is in Nederland. 

Hier wordt ook de Bruto Nationale 
Vervoerscapaciteit (BNV), zoals dit in 
de volgende alinea wordt geïntrodu
ceerd, nader uitgewerkt. In hoofdstuk 
5 wordt ingegaan op de toekomstige 
vervoersbehoefte. Hoofdstuk 6 richt 
zich op het overheidsbeleid en (als 
een toets) op de partijprogramma’s 
van de afgelopen verkiezingen van  
22 november 2006. In de laatste 
hoofdstukken volgt een discussie  
over oplossingsrichtingen. 

Over de Bruto Nationale 
Vervoerscapaciteit
De Bruto Nationale Vervoerscapaciteit 
is het totaal van de vervoerscapacitei
ten van de Nederlandse vervoers
infrastructuren. De BNV is de som 

3 Aanpak van Trends in Mobiliteit
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ding van het aantal spitsstroken of de 
inzet van meer dubbeldekkers op het 
spoor. Het wordt ook duidelijker dat 
uitbreiding van het aantal rijstroken een 
erg dure oplossing is vergeleken met 
de invoering van flexibele werktijden. 
Tegelijk wordt duidelijk dat we wel 
erg flexibel moeten gaan werken als 
we het streven hebben hiermee uit
breiding van het wegennet overbodig 
te maken.

Voor wat betreft de weg en infrastruc
tuur wordt alleen het hoofdwegennet  
bekeken: het netwerk van autosnel
wegen dat door Rijkswaterstaat wordt 
beheerd. Hiervan zijn eenduidige  
gegevens beschikbaar; bovendien is 
bij het onderliggende wegennet sprake 
van veel en andere complexiteit, die 
afleidt van de hoofdlijnen van onze 
redenering. De luchtvaart wordt 
 buiten beschouwing gelaten omdat 
deze hoofdzakelijk wordt ingezet voor 
internationaal vervoer. Ook het trans
port per buis wordt buiten beschou
wing gelaten, omdat deze vorm van 
transport vooralsnog slechts geschikt 
is voor vervoer van goederen.  
De eisen rond veiligheid en milieu en 
het beleid hieromtrent worden als 
 gegeven beschouwd en als onverander
bare randvoorwaarde meegenomen. 

De BNV en aanverwante begrippen 
gaan uit van de brutocapaciteit, de 
bovengrens van alle capaciteiten, dus 
zonder verstoringen in te calculeren 
door onderhoud, ongelukken of af
name als gevolg van weefstroken, 
knooppunten, bruggen, sluizen en 
stations. We zijn ons bewust van het 
feit dat een benutting van 100% in de 
praktijk niet haalbaar is, als gevolg 
van bovengenoemde factoren, maar de 
BNV is wel een richtpunt om de ont
wikkeling van de capaciteit te volgen. 

De veelheid aan getallen en begrippen 
rond mobiliteit (die delen uit het hele 
scala van mogelijkheden rond mobili
teit representeren) vraagt om een 
overkoepelend begrip, waaronder de 
diverse zaken samen structuur en lo
gica krijgen. In die zin vervult de BNV 
dezelfde rol als het absolute nulpunt 
bij temperatuurmeting.

van de vervoerscapaciteiten uitgedrukt 
in personenkilometers per jaar, 
 waarbij het vervoer van goederen is 
omgerekend in een equivalent aan 
personen. De BNV is een theoretisch 
getal; het geeft de capaciteit aan van 
de totale infrastructuur, rekening 
 houdend met het aantal parallelle 
 sporen of rijbanen en op basis van de 
huidige vervoersmethoden en het 
 gebruik gedurende 24 uur. Essentieel 
is dat het gaat om functionele capaci
teit, dat wil zeggen om het aantal 
 personen of de hoeveelheid lading en 
niet om het voertuig of vaartuig. We 
zijn geneigd om bij capaciteit van een 
snelweg te denken in het aantal voer
tuigen dat binnen een bepaald tijds
bestek kan passeren, maar belangrijk 
is ook hoeveel er met de voertuigen 
maximaal kan worden vervoerd. In de 
BNV wordt gekeken naar de echte ver
voersprestatie en die wordt uitgedrukt 
in het maximaal te vervoeren perso
nen per jaar over de infrastructuur.

Met de BNV, de vervoersprestatie en 
de BBNV (de Benutting van de BNV) 
proberen we een functioneel inzicht te 
geven in het gebruik van ruimte. Het 
is niet het streven om vervoerskundig 
perfecte oplossingen te bieden, maar 
de onderliggende berekeningen zijn 
wel voldoende om met betrekking tot 
de grote vervoerskanalen een basis te 
leggen voor het denken in oplossings
richtingen. Door de berekening via de 
BNV maken we het ons mogelijk om 
(oplossingen binnen) verschillende 
vervoersmodaliteiten zoals auto, trein 
en schip te vergelijken.  
Met de BNV en de BBNV als basis 
wordt het in potentie bijvoorbeeld 
mogelijk het effect van subsidies, om 
dichter bij de werkplek te gaan wonen, 
te vergelijken met het stimuleren van 
het thuiswerken, de verdere uitbrei

Foto: ANP



In dit hoofdstuk wordt 
aan de hand van 
de Bruto Nationale 
Vervoerscapaciteit  
berekend hoeveel  
capaciteit er is en 
hoeveel daarvan benut 
wordt. Daarna wordt 
dieper ingegaan op  
de kenmerken van het  
huidige gebruik van  
onze infrastructuren. 

4.1   Vervoerscapaciteit van het 
Nederlandse hoofdwegennet

In de verkeerskunde wordt de ver
voerscapaciteit van infrastructuur  
berekend als het maximale aantal 
voertuigen dat een doorsnede van de 
infrastructuur per tijdseenheid kan 
passeren. Dit staat meestal los van de 
vraag wat er nu daadwerkelijk wordt 
vervoerd. Met het oog op functionele 
capaciteit (wat is het nuttig effect? wat 
wordt er vervoerd?) definiëren wij de 
vervoerscapaciteit van het hoofdwegen
net als volgt: 

Het hoofdwegennet van Nederland  
bestaat uit 2342 kilometer autosnel
weg. De theoretische vervoerscapaciteit 
hiervan hebben we vastgesteld op  
800.406.456.000, ofwel ruim 800 mil
jard personen per jaar die in volledig 
bezette auto’s over het hoofdwegennet 
kunnen rijden met een snelheid van  
90 km per uur en een veilige afstand 
tot de voorligger van 50 m.4

4.2   Vervoerscapaciteit van het 
Nederlandse spoorwegnet

De vervoerscapaciteit van het spoor
wegnet op een soortgelijke manier de
finiëren we als voor het hoofdwegen
net, en wel als volgt:

ProRail beheert 6.563 kilometer 
spoorlengte.5 Rekening houdend met 
gemiddeld 700 personen per trein, 
met een veilige onderlinge afstand in 
het blokkenstelsel en een veronder
stelde gemiddelde snelheid van 40 km 
per uur, is de theoretische vervoers
capaciteit 357.637.821.800 ofwel 
357,6 miljard personen per jaar.  
Net als op de weg is hierbij de infra
structuur als uitgangspunt genomen. 
Het mag duidelijk zijn dat er onvol
doende treinstellen zijn om deze ver
voersprestatie ook daadwerkelijk te 
 leveren.

4.3   Vervoerscapaciteit van het 
Nederlandse hoofdvaar
wegennet

De capaciteit van het hoofdvaarwegen
net definiëren we als:

4 Stand van zaken: de benutting van 
 onze infrastructuren

Vervoerscapaciteit van het 
hoofdwegennet

Het maximale aantal personen dat  
theoretisch in een jaar vervoerd kan  
worden op het Nederlandse hoofd-
wegennet, bij een maximaal aantal  
voertuigen gedurende dag en nacht  
(24 uur) en bij volledige benutting van  
de capaciteit van het voertuig.

Vervoerscapaciteit van het 
spoorwegnet

Het maximale aantal personen dat  
theoretisch in een jaar vervoerd kan  
worden op het Nederlandse spoorweg-
net, bij een maximaal aantal voertuigen 
gedurende dag en nacht (24 uur) en bij 
volledige benutting van de capaciteit  
van het voertuig.

4  De afstand van �0 m bij 90 km  
per uur komt overeen met de bekende 
tweesecondenregel. Doorgaans wordt 
in de verkeerskunde een tussenafstand 
gehanteerd van �� m.

�  In 2004 bedroeg de netlengte 2.811 km, 
waarvan 924 km enkel spoor en  
1.88� dubbel- of meersporig.  
In totaal is 2.064 km van de 2.811 km 
geëlektrificeerd. Het grootste deel 
van het net wordt door reizigers- en 
goederentreinen bereden.  
Een klein deel wordt alleen gebruikt 
voor het goederenvervoer, het betreft 
voornamelijk spoorlijnen naar belangrijke 
industriegebieden, met een totale lengte 
van ca. 1�0 km. (Bron: CBS)

Vervoerscapaciteit van het 
hoofdvaarwegennet

Het maximale aantal personen dat  
theoretisch in een jaar vervoerd kan  
worden op het Nederlandse hoofd-
vaarwegennet, bij een maximaal aantal 
vaartuigen gedurende dag en nacht  
(24 uur) en bij volledige benutting van  
de capaciteit van het vaartuig.

  1�
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Het Nederlandse hoofdvaarwegennet 
(geschikt voor transport) is 5.884 ki
lometer lang. De gemiddelde lengte  
van een binnenschip hebben we  
vastgesteld op 80 meter en heeft een 
gemiddeld laadvermogen van 1.150 
ton (bron: Rijkswaterstaat). Hiermee 
bieden de vaarwegen een vervoers
capaciteit van 6.970 miljard ton per 
jaar, hetgeen we omrekenen naar 
7.918 miljard personen per jaar.6 
Daarbij wordt verondersteld dat op  
de vaarwegen in twee richtingen kan 
worden gevaren met een gemiddelde 
snelheid van 15 km per uur, en de 
schepen een tussenafstand hanteren 
van twee scheepslengten. 

4.4   Bruto Nationale Vervoers
capaciteit en benutting 

De BNV geeft een indicatie van de 
maximaal beschikbare ruimte voor 
vervoer over de Nederlandse snel
wegen, het spoor en hoofdvaarwegen 
samen. 

Uit bovenstaande optelsom volgt een 
Bruto Nationale Vervoerscapaciteit 
van maar liefst 9076 miljard personen 
per jaar. 

Uit de figuur hierboven blijkt het 
enorme aandeel van deze vervoers
capaciteit op het water. Ook is duide
lijk dat de wegenvervoerscapaciteit 
ruim twee keer zo groot is als die van 
de spoorwegen.

Er is nog veel vervoerscapaciteit  
onbenut!
Voor de benutting van deze BNV  
hebben we gebruikgemaakt van de ge
gevens over vervoersprestaties op weg, 
spoor en water. Verrassend is de lage 
benutting op de weg van slechts 66,3 
miljard personen per jaar; dit komt 
overeen met een benutting van slechts 
8,3%, afgezet tegen het theoretisch 
maximum. Ook als we de lage gemid
delde bezettingsgraad van 1,2 persoon 
per auto even vergeten, dan is met de 
huidige vervoersprestaties de benut
tingsgraad op voertuigniveau nog 
steeds niet groter dan 24%. 
  
Op het spoorwegnet zijn in 2005 
135,6 miljoen treinkilometers afge
legd. Op treinniveau is de benutting 

Indicatie van maximale beschikbare 
ruimte Nederlandse snelwegen

Vervoerscapaciteit Nederlands 
hoofdwegennet

Vervoerscapaciteit Nederlands 
spoorwegnet

Vervoerscapaciteit Nederlands 
hoofdvaarwegennet                        +

Bruto Nationale Vervoerscapaciteit

Figuur 1: Bruto Nationale 
Vervoerscapaciteit (mld. pers./jaar)

Hoofdvaarwegennet
7918

Hoofdwegennet
800,4

Spoorweg en net
357,6

6  Eén persoon wordt gelijkgesteld aan 
0,88 ton. Immers: één vrachtwagen met 
gemiddeld laadvermogen van 8,8 ton is 
gelijk aan twee personenvoertuigen waar 
tien personen in kunnen. Omgerekend is 
dan een ton gelijk aan 1,1�6 persoon.



26,5% ten opzichte van de zojuist  
berekende theoretische capaciteit. 
Maar met een vervoersprestatie van 
14,7 miljard reizigerskilometers per 
jaar7 is de benutting slechts 4,11%. 

De binnenvaart vervoerde in 2004 
32.717 miljoen tonkilometer  
(AVV, 2004). Ten opzichte van de 
berekende, enorme vervoerscapaciteit 
is de benutting 0,43%. 

De benutting van de BNV is het aan
deel (in procenten) van de som van de 
vervoersprestaties ten opzichte van de 
som van de vervoerscapaciteiten. Na 
het lezen van de afzonderlijke benut
tingen zal het geen verrassing zijn dat 
de benutting van de BNV slechts 1,2% 
is. Er is dus nog een enorme vervoers
capaciteit onbenut!

Uiteraard zijn we ons bewust van het 
feit dat de BNV genuanceerd moet 
worden omdat de BNV een theoretisch 
maximum betreft. Ondanks de moge
lijke nuanceringen laten de BNV en  
de benutting van de BNV zien dat de 
vervoerscapaciteit gemiddeld genomen 
ruim voldoende zou moeten zijn. Ze 
bevestigen het beeld dat wij onze in
frastructuur slechts op piekmomenten 
meer intensief benutten en dan nog 
met gemiddeld vrijwel lege auto’s.  
Dit vormt een goede aanleiding om 
het gebruik van onze infrastructuren 
nader te beschouwen.

Figuur 2: Vervoersprestaties  
en onbenutte vervoersruimte  
(mld. pers./jaar) in Nederland

Onbenut: 9665,7

Wegvervoer :  66,3
Spoorvervoer :  14,7
Binnenvaart :  37,1

  1�

� Bron: KPV Mobiliteitsmonitor.

the way we see it



16  Trends in Mobiliteit

Figuur 3: Goederenvervoer per 
vervoerwijze

(Bron: Kerncijfers goederenvervoer 2004, AVV)

Buisleiding = transport per buis/pijp

Spoorvervoer
2%

Short sea
20%

Binnenvaart
21%

Wegvervoer
46%

Buisleiding
11%

4.5  De verhoudingen in vervoer 
Figuren 3 en 4 laten de verhouding 
zien in het vervoer over de verschil
lende infrastructuren (peildatum 
2004). Uit beide figuren blijkt dat het 
wegverkeer het grootste aandeel vormt  
in het personenvervoer én goederen
vervoer. Omgedraaid, 14,8% van  
het verkeer op de autosnelweg in 
2004 was vrachtwagen tegen 81,2% 
personenauto8 en 90% van het aantal 
treinkilometers in 2004 werd verre
den door personentreinen9. 
Hieruit blijkt het grote aandeel van 
personenvervoer in het totale verkeer.

8  Bron: Transport in cijfers, editie 200�, 
Transport en Logistiek Nederland.

9  Bron: Monitoring Spoorvervoer 2004, 
ProRail.

Figuur 4: Verplaatsingen Nederlandse 
bevolking naar vervoerwijze

(Bron: Kerncijfers goederenvervoer 2004, AVV)
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Figuur 5:  Verkeersprestatie op werkdagen van alle voertuigen op hoofdwegennet
(HWN) en overige wegen (mld. voertuigkilometers/jaar)
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4.6   Het verkeer op het  
hoofdwegennet

Figuur 5 illustreert de toename van 
mobiliteit in de afgelopen jaren.  
Deze groei heeft twee oorzaken:  
meer verkeersdeelnemers en meer 
 verplaatsingen per deelnemer ener
zijds en anderzijds toename van de 
verplaatsingsafstanden door toege
nomen snelheden (AVV). 

Ook bekend is de toename van het 
Nederlandse wagenpark. Het aantal 
huishoudens met twee of meer auto’s  
is in de laatste jaren aanzienlijk  
gestegen.

Ten aanzien van de vervoersmotieven 
laat figuur 8 zien hoe de verplaat
singen op het hoofdwegennet én het 
onderliggend wegennet zijn verdeeld 
over de verschillende motieven.

Figuur 6: Voertuigbezit

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen 2006-09-0�

Geslacht  Periode  Autobezitters x 1.000

Mannen en vrouwen 1992 5.297
 1993 5.411
 1994 5.558
 1995 5.633
 1996 5.740
 1997 5.871
 1998 6.051
 1999 6.276
 2000 6.478
 2001 6.655
 2002 6.804
 2003 6.879

the way we see it
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In de ochtend en avondspits vormt 
het verkeer met als motief ‘vrije tijd’ 
slechts 3% en 8% van het verkeer op 
het hoofdwegennet10. Op zaterdag en 
zondag neemt deze ‘vrijetijds
mobiliteit’ aanzienlijk toe met een 
aandeel op het hoofdwegennet van 
respectievelijk 55 en 76%. Figuur 9 
laat zien hoe de verkeersdrukte zich 
concentreert rondom de ochtend en 
avondspits, maar ook de drukte 
 tussen de spitsuren in. 

81,2% van deze verkeersintensiteit 
wordt gebruikt door personenauto’s. 
De 14,8% vrachtverkeer start vroeg en 
vindt verder de hele dag plaats.  
Met gemiddeld 1,2 persoon per voer
tuig is de bezettingsgraad van perso
nenvoertuigen 24%, de beladingsgraad 
van vrachtwagens is ongeveer 55%11. 
(zie note 3 op pagina 8!)

Figuur 7: Huishoudens naar voertuigbezit en achtergrondkenmerken

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen 2006-09-0�

 Huishoudens Huishoudens Huishoudens Huishoudens Huishoudens Huishoudens Huishoudens Huishoudens
 met meer dan met twee met één auto met motor- met bromfiets met snorfiets met fiets met overig/
 twee auto’s auto’s  rijwiel    geen voertuig

Periode 2003 2,1 19,0 55,9 0,2 0,7 0,5 14,9 6,8

Periode 2002 2,1 18,9 55,8 0,2 0,7 0,5 14,9 7,1

Periode 1996 1,0 13,7 59,9 0,4 1,1 0,6 18,3 4,9

Periode 1992 1,0 12,4 59,2 0,6 1,3 - 19,0 6,4 

 Gegevens zijn totaal % van de huishoudens

Figuur 8: Verplaatsingen

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau
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10  Bron: Rijkswaterstaat Adviesdienst 
Verkeer en Vervoer ‘Vrije tijd in de file’ 
2006.

11  Bronnen: Gemiddelde beladingsgraad 
volgens VROM (1999) 
http://www.vromraad.nl/download/a01�.
pdf, pagina ��. 
Volgens TLN (2002)

  http://www.tln.nl/media/PDF/Rapporten/
rapport_lichtopgroen.pdf, pagina �8 en 
een tabel op pagina �9.
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4.7   Het verkeer op het  
spoorwegnet

Hoewel in het treinverkeer het motief 
‘woonwerkverkeer’ het belangrijkst is, 
vormt dat over een heel etmaal gezien 
slechts 40% van het reizigersverkeer, 
gevolgd door de motieven ‘onderwijs’ 
en ‘visite’.12 Het totale treinverkeer is 
de laatste jaren toegenomen, van het 
totale treinverkeer is ruim 90% perso
nenvervoer. Het aantal treinkilometers 
van reizigerstreinen is gegroeid van 
38,3 naar 44,0 miljoen op een gemid
delde werkdag in 2004 (0,95 miljoen 
naar 1,05 miljoen reizen per werkdag). 
De gemiddelde afstand is per reis 
 afgenomen van 43,3 km tot 42,1 km, 
dit betekent dat er meer reizen over 
een kortere afstand worden gemaakt. 
De verkeersintensiteit in de Randstad 
is relatief sterker toegenomen. 12  Bron: Kerncijfers personenvervoer 2004, 

AVV.

Figuur 9: Gemiddelde verkeersintensiteit op het Nederlandse hoofdwegennet (2004)

Bron: Transport en Logistiek Nederland ‘Transport in cijfers’, 200�.
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Figuur 10: Autosnelweggebruik

Bron: Transport en Logistiek Nederland ‘Transport in 
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De groei in het reizigersverkeer is 
hoofdzakelijk toe te schrijven aan ver
beteringen in de dienstregeling. 

Ook het goederenvoer laat een kleine 
groei zien van 13% ten opzichte van 
2000. Uit figuur 13 blijkt dat het 
 merendeel van het goederentrein
verkeer een internationale bestemming 
heeft. Een belangrijke oorzaak voor 
deze groei is de liberalisering van het 
goederenvervoer per spoor in 1998, 
waardoor meerdere vervoerders actief 
zijn. Ook loopt een deel van de 
 aanvoer van kolen naar de Duitse 
 industrie via Nederlandse havens en 
daarmee deels per spoor.  
 

De piekuren op het spoorwegnet 
(vooral waar het om personenvervoer 
gaat) doen zich vrijwel op hetzelfde 
moment voor als de tijden waarop de 
auto’s in de files staan.  
Met de huidige voorzieningen en capa
citeit hebben de spoorwegen geen 
overcapaciteit in de spits, die een 
 alternatief vormt voor automobilisten 
in de spits. 

Figuur 11: Het verkeer op het spoorwegnet

Bron: ProRail, Monitoring Spoorvervoer 2004, ontwikkelingen in het spoorvervoer 199�-2004
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Figuur 12: Reizigersvervoer Nederland (in miljarden reizigerskilometers)

Bron: NS Jaarverslag 200� (Monitoring spoorvervoer 2004)
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Figuur 13: Vervoerd volume (nettoton in miljoenen)

Bron: NS Jaarverslag 200� (Monitoring spoorvervoer 2004)
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 Figuur 14: Hoeveelheid goederen vervoerd via de binnenvaart

Bron: CBS
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1� Bron: Binnenvaart in cijfers
14 Bron: Binnenvaart op www.vaart.nl

4.8   Het verkeer op het  
hoofdvaarwegennet

Het Nederlandse hoofdvaarwegennet 
wordt vrijwel geheel gebruikt voor 
goederenvervoer. De goederen die het 
meest vervoerd worden via de binnen
vaart zijn ruwe mineralen en bouw
materialen (32%), aardolieproducten 
(17%) en ertsen en metaalresiduen 
(11%).13

 
Het totaal vervoerde gewicht over  
de vaarwegen is de afgelopen jaren 
stabiel gebleven, zo blijkt uit figuur 
14, met een beladingsgraad van onge
veer 85%.14 Binnen de vloot van bin
nenvaartschepen is een trend zicht
baar naar grotere schepen (15003000 
ton en groter), in totaal neemt het 
aantal schepen gestaag af.  
Op het gebied van personenvervoer 
over water kent Nederland nog maar 
een aantal projecten, zoals tussen de 

Drechtsteden en tussen Dordrecht en 
Rotterdam, een verbinding tussen 
AlmereHaven en Huizen en een ver
binding per draagvleugelboot tussen 
Amsterdam en Velsen. 



In dit hoofdstuk 
wordt ingegaan op 
de vervoersbehoefte 
richting het jaar 2020.

De vervoersbehoefte is afhankelijk  
van verschillende ontwikkelingen  
op demografisch, economisch en  
sociaaleconomisch gebied en ook  
de ontwikkeling van verplaatsings
gedrag. Deze onderliggende ontwik
kelingen worden kort besproken. 
Vervolgens wordt ingegaan op de  
verwachte ontwikkeling van het  
goederenvervoer. Het hoofdstuk 
wordt afgesloten met een korte,  
kwalitatieve conclusie over de  
totale verwachte vervoersbehoefte.

Voor dit hoofdstuk is veelvuldig  
gebruikgemaakt van twee publicaties 
van de Adviesdienst Verkeer en Ver
voer (AVV), te weten ‘Ontwikkelingen 
Verkeer en Vervoer 19902020’ en 
‘Zeven trends, Mobiliteit in verande
rend Nederland’. Ook is gebruik
gemaakt van de Nota Mobiliteit van de 
ministeries van Verkeer en Waterstaat 
en VROM en van ‘Welvaart en Leef
omgeving’, een studie van drie plan
bureaus.15

5.1  Demografische  
ontwikkelingen

 
De babyboomgeneratie wordt  
ouder, de vervoersbehoefte blijft
De babyboomgeneratie (geboren  
van 1946 tot 1955) heeft een grote 
omvang en is de eerste generatie  
waarbij het auto en rijbewijsbezit  
van mannen én vrouwen hoog is. 
Deze generatie moet vanwege haar 
omvang gezien worden als een sterk 
marktbepalende factor. In de afgelo
pen twintig jaar zorgen de omvang 
van de groep en het hoge autobezit 
voor een flinke stijging van het aantal 
afgelegde autokilometers. Verwacht 
wordt dat het aantal afgelegde auto
kilometers van deze generatie de 
 komende vijftien jaar hoog zal blijven.

De vergrijzing stijgt snel na 2010, 
de vervoersbehoefte zal mogelijk 
dalen
De afgelopen twintig jaar is het abso
lute aantal ouderen fors toegenomen, 
van minder dan 1,5 miljoen 65plus
sers in 1975 tot ongeveer 2 miljoen in 
1995. In de totale Nederlandse bevol
king nam het aandeel ouderen echter  
nauwelijks toe, van 11 naar 13%. 
Immers, juist de leeftijdsgroepen in  
de middenfase groeiden fors in om
vang. De afgelopen twintig jaar is er 
van vergrijzing dus nog nauwelijks 
sprake geweest. 
Voor de toekomst is de vergrijzing 
echter een zekere trend. Tot 2010  
zal het aantal 65plussers met ruim 
1% per jaar toenemen, tot 2,5 miljoen 
in 2010. Daarna vergrijst Nederland 
in snel tempo; rond 2040 wordt het 
maximum bereikt. Er zijn dan 4 mil
joen mensen van 65 jaar of ouder, 
twee keer zo veel als nu. Een grote 
vraag is dan hoe (auto)mobiel de toe
komstige ouderen zijn. Verwacht 
wordt dat het aantal afgelegde auto
kilometers in deze groep afneemt 
doordat zij niet meer deelnemen aan 
het woonwerkverkeer. Anderzijds is 
het ook mogelijk dat de woonwerk
kilometers voor een groot deel worden 
vervangen door vrijetijdskilometers. 

Blijvend hoge immigratie veroor-
zaakt een beperkte stijging van  
automobiliteit
Immigratie heeft de afgelopen jaren 
een duidelijke invloed uitgeoefend  
op de bevolkingsontwikkeling in 
Nederland. Zo is een op de twaalf  
inwoners van Nederland in een ander 
land geboren. In 2020 zal 13 tot 16% 
van de Nederlandse bevolking alloch
toon zijn. Door de immigratie is de 
absolute vervoersbehoefte toegeno
men, maar deze is gedempt doordat 

5  Ontwikkelingen in de 
vervoersbehoefte

  2�

1�  Bron: Welvaart en leefomgeving, een 
scenariostudie voor Nederland in 
2040, Centraal Planbureau, Milieu- 
en Natuurplanbureau en Ruimtelijk 
Planbureau, 2006.

the way we see it
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allochtonen minder autokilometers 
maken dan autochtonen. Dit laatste 
wordt verklaard door sociaaleconomi
sche kenmerken.

Ook de planbureaus betogen in hun 
studie: “De toenemende druk op de 
fysieke omgeving, die ontstaat door de 
voortdurend groeiende behoefte aan 
wonen, werken en mobiliteit, vlakt op 
termijn naar verwachting af. Dit komt 
vooral door de geringere bevolkings
groei. Zo zal de congestie in de meeste 
scenario’s na 2020 niet verder groeien.”

5.2  Sociaaleconomische  
ontwikkelingen 

Economische groei en autobezit
De afgelopen twintig jaar is er gemid
deld genomen een gestage economi
sche groei geweest, zij het met sterke 
fluctuaties. De inkomens zijn in deze 
jaren ook gestegen, maar de reële  
inkomensontwikkeling (in constante 
prijzen) is nog niet boven het niveau 
van eind jaren zeventig. Gesteld wordt 
dat de koopkracht van de werkende 
personen er op vooruit is gegaan, 
 terwijl die van de overigen er op 
achteruit is gegaan.

Sinds 1946 is er een ononderbroken 
groei van het autobezit, samenhangend 
met de sterke groei van het rijbewijs
bezit. Door de opkomst van leasemaat
schappijen moet ‘autobezit’ als term 
overigens in toenemende mate worden 
gedefinieerd als ‘het in vruchtgebruik 
hebben van een auto’. De leaserijder, 
de zakelijke rijder en/of de beroeps
chauffeur worden in de statistieken en 
het gedrag nog niet meegenomen als 
 aparte categorie, terwijl bijvoorbeeld 
rekeningrijden, BPM, brandstofprijzen, 
onderhoudskosten en wegenbelasting 
op een heel andere manier het gedrag 

van de autobezitter kunnen beïnvloe
den dan bij de categorie, waarbij de 
kosten door een ander worden be
taald. Diverse bronnen geven verschil
lende cijfers, maar de consensus is dat 
tot 2010 het wagenpark nog aanzien
lijk zal toenemen; daarna zwakt de 
groei af. Tot 2020 zal het aantal auto’s 
toenemen met 42% tot 57%. Er zijn 
twee oorzaken van de tragere groei  
na 2010: de eerste is de vergrijzing.  
Na 2010 zal de babyboomgeneratie 
langzamerhand steeds minder auto’s 
kopen. De tweede oorzaak is de ver
zadiging van de automarkt. Het eerste 
autobezit van (echt)paren kent momen
teel al een zeer hoog verzadigings
niveau: (echt)paren ouder dan vijfen
twintig jaar bezitten vrijwel allemaal 
één auto. Het tweede autobezit van 
(echt)paren en het autobezit van al
leenstaanden groeit wel, maar minder 
hard dan verwacht werd in de jaren 
tachtig van de vorige eeuw. 

Individualisering veroorzaakt  
beperkte toename mobiliteit
Individualisering uit zich in wijzigin
gen in het aantal huishoudens. Vanaf 
de jaren 60 is het aantal huishoudens 
in Nederland ruim verdubbeld, van 
ongeveer 3 miljoen in 1960 naar on
geveer 6,5 miljoen. Individualisering 
in de zin van een toenemende voor
keur om alleen door het leven te gaan 
bestaat echter niet of nauwelijks; men 
blijft op zoek naar een partner.  
De belangrijkste drie ‘bronnen’ van 
nieuwe huishoudens vormen kinderen 
die het ouderlijk huis verlaten, paren 
die uit elkaar gaan en immigratie. Ook 
door de vergrijzing zal het aantal huis
houdens in de toekomst nog toenemen. 
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De stijging van het aantal huishoudens 
heeft ongetwijfeld de automobiliteit 
doen toenemen, zij het beperkt omdat 
onder alleenstaanden het autobezit en 
autogebruik lager is dan onder leden 
van een meerpersoonshuishouden.

Veranderd verplaatsingsgedrag 
De wijze waarop en de mate waarin 
mensen zich verplaatsen zijn in de tijd 
veranderd. De groei van de personen
mobiliteit wordt voor 95% verklaard 
door een toename van het aantal ver
plaatsingen en voor circa 5% door een 
toename van de verplaatsingsafstand16, 
doordat de locaties voor activiteiten 
steeds verder weg liggen. Vooral in 
het woonwerkverkeer worden de 
 afstanden steeds groter. Zo is tussen 
1978 en 1995 de gemiddelde woon
werkafstand met 43% toegenomen.  
Verwacht wordt dat tot 2010 de  
verplaatsingsafstand nog iets toeneemt, 
maar na 2010 blijven de afstanden  
nagenoeg constant omdat vervoer per 
auto niet sneller zal kunnen en de 
 gewenste maximale reistijd zijn gren
zen bereikt.17

Vrouwen werken meer (buitenshuis)
Het aantal vrouwen dat (betaald) 
werkt is tussen 1975 en 1995 flink 
toegenomen, van ongeveer 1,25 mil
joen in 1975 naar 2,25 miljoen in 
1995. Vrijwel altijd gaat het hier om 
werk buitenshuis. 
Vrouwen nemen steeds meer deel  
aan het verkeer en doen dat ook 
steeds vaker met de auto. De snelle 
groei van het aantal afgelegde auto
kilometers heeft vooral te maken met 
een toename van auto en rijbewijs
bezit onder vrouwen en met een  
beperkte toename van het aantal korte 
autoverplaatsingen onder vrouwen.

Vrijetijdsbesteding buitenshuis 
neemt toe
De hoeveelheid vrije tijd in Nederland 
is tussen 1975 en 1995 niet toegeno
men, maar juist iets afgenomen.  
De gemiddelde hoeveelheid vrije tijd 
per persoon neemt af, dit komt vooral 
door de hogere arbeidsparticipatie van 
vrouwen, alsook door huishoudelijke 
verplichtingen van meer alleenstaanden 
en door een toename van aan werk 
bestede tijd door een grotere afstand 
tussen huis en werk. De vrije tijd die 
overblijft, wordt steeds vaker buitens
huis doorgebracht. Dit leidt niet tot 
meer verplaatsingen, maar heeft wel 
geleid tot meer afgelegde autokilo
meters met als motief vrije tijd.  
De auto heeft een groter aandeel  
verworven ten opzichte van andere, 
langzame(re) vervoerswijzen. 16 en 1�:  Bron: Ontwikkelingen Verkeer  

en Vervoer 1990-2020, AVV, 
oktober 2004.

Dagelijks reizen afgelopen en komende vijf jaar

Trends in Mobiliteit, 8 december 2006, TNS NIPO

n      Voor 39% is het dagelijks reizen (drukte, comfort, reistijd, betrouwbaarheid etc.) de 
afgelopen vijf jaar (sterk) verslechterd, slechts 11% geeft aan dat dit (sterk) is verbeterd.

n      Keuzereizigers (groep 2 en 4) lijken een iets negatiever beeld te schetsen.
n       Ook voor de komende vijf jaar zien weinig forensen reden tot juichen (slechts 4%  

‘zal (sterk) verbeteren’); een meerderheid (54%) denkt echter dat de situatie ongeveer 
hetzelfde zal blijven.

Komende
vijf jaar

Afgelopen
vijf jaar

Is/zal sterk verslechterd/-en
Is/zal verslechterd/-en
Is/zal ongeveer hetzelfde (blijven)

0% 30% 40%20%10% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Is/zal verbeterd/-en
Is/zal sterk verbeterd/-en
Weet niet/geen mening

9 29 54 4 4

12 27 47 9 23
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We rijden in grotere auto’s
Door de wijze waarop de capaciteit 
van de wegen wordt vastgesteld  de 
totale nuttige lading in auto’s die in 
een tijdsbestek over een wegvak kan 
passeren in een bepaald tijdsbestek   
is het voor de ontwikkeling van de 
vervoerscapaciteit niet relevant dat de 
gemiddelde autolengte stijgt. Grotere 
auto’s vormen wel langere files, maar 
vooralsnog wordt dit verwaarloosd. 

5.3  Goederenvervoer: meer, 
 verder en in kleine hoeveel
heden 

Er wordt een forse groei geraamd van 
het goederenvervoer op Nederlands 
grondgebied. De sterke groei van het 
vrachtverkeer wordt veroorzaakt door 
zowel de groei van de economie als 
door de logistieke ruimtelijke structuren. 
In een groeiende economie worden 

meer producten geproduceerd, gecon
sumeerd en verhandeld, waardoor er 
meer wordt vervoerd. In complexe  
logistieke structuren worden goederen 
vaker opgepakt en vervoerd, omdat  
in het productieproces de productie, 
handels en distributieactiviteiten  
verspreid zijn over een groter aantal 
locaties. Bovendien wordt dezelfde 
hoeveelheid goederen in kleinere hoe
veelheden met een hogere frequentie 
vervoerd. Dit betekent dat het aantal 
voertuigkilometers sterker groeit dan 
het aantal vervoerde tonnen. Afhanke
lijk van het gehanteerde scenario wordt 
gerekend met een stijging van 60 tot 
80% in 2020.  
Bij ongewijzigd beleid zal de groei in 
het goederenvervoer grotendeels voor 
rekening van het wegvervoer en de 
binnenvaart komen. Het vervoer over 
de weg stijgt dan met 80 tot 100%,  

Figuur 13: Ontwikkelingen verkeer en vervoer

Bron: Ontwikkelingen Verkeer en Vervoer 1990-2020, AVV, oktober 2004
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de binnenvaart neemt afhankelijk van 
het scenario met 50 tot ruim 70% toe. 
Vervoer per spoor blijft, ondanks een 
forse toename van 50 tot 75%, op de
ze wijze een klein aandeel houden in 
het totale goederentransport.  
NB In de cijfers is geen rekening ge
houden met de trend om activiteiten 
van de maakindustrie te verplaatsen 
naar landen met lagere lonen. De aan
name is dat het goederenvervoer minder 
zal stijgen als de trend doorzet om 
productie uit Nederland te verplaatsen.

5.4  Prognose van het  
wegverkeer in 2020

Samenvattend becijfert het Centraal 
Planbureau tussen 2000 en 2020 een 
toename van het personenverkeer met 
circa 20% en een toename van het 
goederenverkeer tussen de 15 en 
80%, afhankelijk van internationale  
en economische ontwikkelingen.18 
Als resultante van de beschreven  
ontwikkelingen schetst de Nota 
Mobiliteit van het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat en VROM de 
volgende situatie op de Nederlandse 
wegen: “De toenemende verstedelij
king en bedrijvigheid leiden tot extra 
mobiliteit. Het wegverkeer groeit tot 
2020 met ruim 40% ten opzichte van 
2000, zowel op het hoofdwegennet  
als op het onderliggend wegennet.  
De groei doet zich vooral voor op de 
korte afstand (tot dertig kilometer) en 
in stedelijke gebieden. In alle regio’s 
worden de meeste kilometers afgelegd 
op het hoofdwegennet.  
 
Het huidige hoofdwegennet kan de 
mobiliteitsgroei niet aan. De wegen 
worden steeds intensiever gebruikt. 
Vooral in de Randstad leidt dat tot 
hoge verkeersintensiteiten. Zonder  
extra maatregelen neemt hierdoor de 
reistijd en de onvoorspelbaarheid 

daarvan toe. Het geeft aan dat de  
hoeveelheid voertuigkilometers op het 
hoofdwegennet sterker groeit dan de 
wegcapaciteit op het hoofdwegennet. 
Ook op het onderliggend wegennet 
zullen  door de verwevenheid met 
het hoofdwegennet  de knelpunten 
toenemen.”

Het Ruimtelijk Planbureau heeft  
berekend dat de onbetrouwbaarheid 
op het hoofdwegennet zonder aanvul
lend beleid tot 2020 sterk toeneemt. 
In 2020 is 13% van de reizen boven 
de 50 kilometer maximaal 20% langer 
of korter dan de verwachte reistijd en 
op kortere afstanden maximaal tien 
minuten langer of korter dan verwacht. 
In 2000 was dit nog maar 8%. 
Afzonderlijke trajecten, vooral in de 
Randstad, kunnen veel onbetrouw
baarder zijn. De betrouwbaarheid op 
het hoofdwegennet is groter dan op 
het onderliggend wegennet. De afne
mende betrouwbaarheid is een direct 
gevolg van het intensieve gebruik van 
de wegen. Incidentele gebeurtenissen 
als ongevallen, bijzondere weersom
standigheden, wegwerkzaamheden, 
evenementen en vakantiedrukte leiden 
dan sneller tot files. Ná 2020 wordt 
door de planbureaus een stabilisering 
van de congestie verwacht: “De con
gestie zal op de snelwegen in de meeste 
scenario’s na 2020 niet verder groeien.  
Dit komt vooral doordat het bestaande 
programma voor uitbreiding van  
nieuwe snelwegen wordt uitgevoerd 
en doordat een verzadiging optreedt 
van het autogebruik.”19

Bovenstaande toekomstschets vormt 
voor ons een aanleiding om na te  
denken over het huidige beleid en 
mogelijke oplossingsrichtingen vanuit 
het individu en het bedrijf.

18 Bron: Nota Mobiliteit, pagina 16.
19  Bron: Welvaart en leefomgeving, een 

scenariostudie voor Nederland in 
2040, Centraal Planbureau, Milieu- 
en Natuurplanbureau en Ruimtelijk 
Planbureau, 2006.

the way we see it
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Ondanks het feit dat moeilijk concreet 
is vast te stellen welke economische 
schade wordt veroorzaakt door files 
en vertraging, is helder dat voldoende 
ruimte op de diverse vervoerskanalen 
een belangrijk maatschappelijk agenda
punt is. Immers, behalve milieu en 
veiligheid is een aanzienlijk deel van 
onze welvaart en ons welzijn verbon
den met de mogelijkheid om goederen 
en mensen tegen redelijke kosten vrij 
te kunnen verplaatsen.  
Illustratief is het bericht van het 
Centraal Planbureau dat de plannen 
uit de Nota Mobiliteit van de regering 
heeft bezien op haalbaarheid: 

Mobiliteitsbeleid van de  
overheid
 
Voorstellen Nota Mobiliteit op  
het terrein van wegverkeer
Door de geraamde groei van het weg
verkeer met bijna 50% neemt de ge
middelde snelheid op de Nederlandse 
wegen in de periode tot 2020 verder 
af. Om dit geheel of ten dele te voor
komen spreekt de Nota Mobiliteit 
over het investeren in de uitbreiding 
van wegcapaciteit en over twee manie
ren van beprijzen: variabilisering res
pectievelijk congestieheffing. 

Overigens is het de bedoeling dat  bij 
het meer variabel maken van de auto
kosten  de opbrengst van variabilise
ring of congestieheffing wordt terug
gesluisd naar de weggebruikers in de 
vorm van een verlaging van de auto
belastingen, dat wil zeggen de wegen
belasting en eventueel ook de BPM. 
Beide manieren van beprijzen beteke
nen dan een verschuiving van vaste 
autokosten naar variabele, zodat auto
mobilisten een sterkere prikkel krijgen 
om het aantal te rijden kilometers te 
beperken. 

Uitbreiding wegcapaciteit
Het uitbreiden van de capaciteit van 
de hoofdwegen, vaak door extra rij
stroken, heeft een maatschappelijk 
rendement van rond de 10%. Dit is 
meer dan de gebruikelijke rendements
eis van 4 à 7% voor publieke investe
ringen. Op sommige trajecten is het 
rendement echter een stuk lager van
wege hoge inpassingskosten. Die kos
ten kunnen bijvoorbeeld voortvloeien 
uit natuurlijke barrières zoals het 
Naardermeer, het IJmeer of de Merwede. 
Een goede strategie voor het wegennet 
vereist ook veel meer aandacht dan tot 
nu toe voor de regionale wegen. De 
Nota Mobiliteit toont hier oog voor, 
maar maakt nog onvoldoende duide
lijk hoe met belangentegenstellingen 
tussen het Rijk en lokale overheden 
zal worden omgegaan. 

Gedifferentieerde congestieheffing 
om files gericht tegen te gaan
Juist ook waar sprake is van hoge  
inpassingskosten kan een congestie
heffing uitkomst bieden, dat wil 
 zeggen een heffing voor alleen de 
wegvakken en dagdelen waarop het 
erg druk is. In de Nota Mobiliteit 
wordt gesproken over een forse hef
fing van 11,2 eurocent per kilometer 
voor 4% van het wegverkeer. Deze 
naar plaats en tijd gedifferentieerde 
heffing reduceert het verkeer op de 
betreffende wegdelen en dagdelen met 
eenderde. Omdat de heffing wordt 
 geheven in de spits gaat het vooral  
ten koste van het woonwerkverkeer. 
De verbeterde doorstroming komt ten 
goede aan het resterende woonwerk
verkeer, maar vooral ook aan het 
vrachtverkeer en het zakelijk verkeer. 
De totale maatschappelijke baten van 
B 1,2 miljard per jaar wegen ruim op 
tegen de kosten van het systeem. 

6  Beleidsplannen rond vervoers
infrastructuur en mobiliteit

the way we see it
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Heffing per kilometer op alle wegen 
en gedurende de hele dag
Een andere manier om het gebruik van 
rijkswegen te beprijzen is een onge
differentieerde kilometerheffing. Door 
de heffing uit te smeren over het hele 
wegennet en gedurende het gehele et
maal kan de heffing worden verlaagd 
tot 0,5 eurocent per kilometer om de
zelfde opbrengst te realiseren als met 
een congestieheffing van 11,2 euro
cent. De maatschappelijke baten van 
deze ongedifferentieerde variabilisering 
zijn aanzienlijk lager dan van een 
 gedifferentieerde congestieheffing. 

Reden is dat dit systeem ook het ver
keer ontmoedigt op wegvakken en op 
dagdelen waarop geen sprake is van 
filevorming. Het levert daarom een 
 relatief geringe bijdrage aan de door
stroming, zodat de transportbaten 
 bescheiden zijn. 

Onderhoud en vervanging van rijks-
wegen
De Nota Mobiliteit reserveert voor 
 onderhoud en vervangingen van rijks
wegen B 10 miljard. In historisch 
 perspectief is dat wel veel, maar het 
blijft altijd nog minder dan 1% per 

Hypothetische situaties en het gebruik van andere vervoermiddelen

Trends in Mobiliteit, 8 december 2006, TNS NIPO

n      In het geval van gratis openbaar vervoer zou 46% van de forensen zeker of waarschijn-
lijk wel vaker andere vervoermiddelen dan de auto in het woon-werkverkeer gebruiken.

n      Als auto’s 2x zo vervuilend zouden zijn, zou 32% van de forensen zeker of waarschijn-
lijk wel vaker andere vervoermiddelen dan de auto in het woon-werkverkeer gebruiken.

n      Beide groepen keuzereizigers (groep 2 en 4) zijn voor bijna alle situaties ‘gevoeliger’ als 
het om het gebruik van andere vervoermiddelen gaat.

Alle auto’s zelfde model

Ja, zeker wel
Nee, zeker niet
Ja, waarschijnlijk wel

30% 40%20%10%0% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Weet niet/geen mening
Nee, waarschijnlijk niet

Auto en OV zelfde status

Automatische besturing

Vaste vertrektijden

Alleen autorijden

Alleen parkeergarages

Minimaal 2 personen

50 km/u op snelweg

Auto’s 2x zo vervuilend

Gratis OV

21 44 51 3

3 8 41 43 5

3 8 46 38 6

4 10 47 35 4

4 11 43 39 2

5 23 45 22 5

5 23 41 26 5

9 22 38 26 5

7 25 40 21 7

18 28 33 20 2
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een hogere punctualiteit wel zo veel 
waard vinden dat ze bereid zijn te  
betalen voor de hogere kosten. 
Bovendien wordt slechts eenderde  
van de vertragingen veroorzaakt door 
problemen met de infrastructuur. 
Belangrijke alternatieven om de  
punctualiteit te verhogen, liggen bij 
het rijdend materieel en de dienst
regeling. Overigens blijken de  
vertragingen op rijkswegen door  
files twee tot drie keer groter te zijn 
dan de vertragingen op het spoor. 

Onderhoud en vervanging van  
vaarwegennet
Voor het onderhoud aan de water
wegen wordt B 7,5 miljard uitgetrok
ken. Daar komt nog ruim B 1 miljard 
bij voor benuttingsmaatregelen, zoals 
verhoging van bruggen of verdieping 
van sluizen. Net als bij autowegen en 
het spoor is ook bij de rijkswaterwegen 
de professionalisering van de onder
houdsprogrammering in gang gezet, 
maar wel iets later. De hoofdtransport
assen, de Waal voorop, vergen naar 
het zich laat aanzien naar verhouding 
weinig onderhoud, terwijl ze zeer 
 grote transportstromen faciliteren. De 
rentabiliteit van onderhoudsuitgaven 
voor deze vaarwegen lijkt gunstig. 
Vragen rijzen echter rond de doel
matigheid van het onderhoud aan de 
andere vaarwegen, zoals de Twentse 
en de Brabantse kanalen. De onder
houdskosten lijken hoog, terwijl de 
maatschappelijke waarde als vaarweg 
beperkt is. 

CPB Document 65, Economische toets 
op de Nota Mobiliteit, ISBN 905833
1903. De Nota Mobiliteit is te  
vinden op www.notamobiliteit.nl. 

jaar van de vervangingswaarde. De weg 
vereist blijkbaar relatief weinig onder
houd. Instandhouding van de capaci
teit ligt daarom voor de hand. Dat 
neemt niet weg dat een kritische blik 
op de doelmatige aanwending van het 
bedrag geboden is. Op minder inten
sief gebruikte weggedeeltes kan men 
volstaan met een iets bescheidener 
kwaliteit van de weg, op de drukste 
wegen is een hogere kwaliteit geboden. 

Onderhoud en vervanging van 
spoorwegnet
Voor onderhoud en vervanging op  
het spoorwegnet reserveert de  
Nota Mobiliteit B 13,5 miljard. Dat is 
per jaar 4% van de vervangingswaar
de. Het spoor is blijkbaar een systeem 
dat veel onderhoud vereist en juist in 
de periode 20112020 zijn veel onder
delen aan vervanging toe. Het ligt dan 
ook voor de hand om zeer kritisch te 
kijken hoe, waar en wanneer onder
houd moet plaatsvinden. 

Men kan zich afvragen of alle delen 
van het huidige spoorwegnet wel ver
vangen moeten worden. In lijn hier
mee geeft de nota prioriteit aan de 
‘dikke stromen’, trajecten waar meer 
dan veertigduizend reizigers per werk
dag worden vervoerd. Maar het is nog 
niet duidelijk wat dat betekent voor 
de vervangingen. 

Doelmatigheid vereist ook dat de  
vervoerders, zoals NS en Railion, een 
adequate vergoeding betalen voor de 
kosten van het onderhoud aan het 
spoor, zowel op het gemengde net als 
op de Betuwelijn. 

In de Nota Mobiliteit wordt veel  
geschreven over de gewenste ver
hoging van de punctualiteit op het 
spoor. Het is de vraag of treinreizigers 

the way we see it
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Visie op de vervoersfunctie wordt 
weinig besproken
Wat opvalt, is dat de meeste discussies 
over mobiliteit nauwelijks over de  
visie op de vervoersfunctie zelf gaan. 
De Nota Mobiliteit is hiervan een voor
beeld. Daarnaast worden in de discus
sies vooral losse elementen of aspecten 
aangekaart, zonder verbanden met aan
liggende gebieden aan te brengen. In 
de Nota Mobiliteit ligt het accent op 
het opheffen van knelpunten door in
vesteren in de infrastructuur en het 
ontmoedigen van het autogebruik in 
de spits door financiële prikkels. 

Hiernaast staande motie uit de Eerste 
Kamer was een poging om de regering 
op te roepen om een meer samenhan
gende visie te ontwikkelen. De betref
fende motie werd als startpunt gebruikt 
om de uitspraken, die de grotere poli
tieke partijen doen in hun verkiezings
programma’s te spiegelen en te zoeken 
naar een gemeenschappelijke factor.

Illustratie is ook het standpunt van de 
politieke partijen uit de programma’s 
voor de parlementsverkiezingen van 
november 2006:  
“Het gericht werken aan een echt 
hoogwaardig en samenhangend open
baar vervoer; vervoer op maat in de 
landelijke gebieden; vluchtstroken 
openstellen voor lijnbussen; op alle 
snelwegen in Nederland maximaal 100 
en tijdens spitsuur maximaal 70 km 
per uur in verband met de doorstro
ming en een snelheidsbegrenzer voor 
bestelauto’s; bestuurlijke bundeling en 
gratis openbaar vervoer; op rustige 
momenten en tijden meer dan 120 km 
of innovatie in de binnenvaart.” 
 
De grotere politieke partijen geven  
in hun programma’s allemaal ruime 
aandacht aan het thema mobiliteit en 

Eerste Kamer der StatenGeneraal 1

Geïntegreerd beleidsdebat over de ruimtelijk-economische ontwikkeling in Nederland 

XXIC
MOTIE VAN HET LID LEMSTRA C.S. 

Voorgesteld 21 maart 2005

De Kamer,

gehoord de beraadslaging, 

vaststellende, dat de planningshorizonten in de Nota’s Ruimte, Pieken in de Delta, 
Mobiliteit en de Agenda Vitaal Platteland, dicht bij het heden liggen en ook onderling 
verschillen;

van oordeel dat uit genoemde nota’s geen heldere visie naar voren komt op de vraag 
hoe er geanticipeerd gaat worden op langetermijn-ontwikkelingen rondom zaken als 
klimaatverandering en zeespiegelrijzing, hoogwaterproblemen, de ontwikkeling van 
Schiphol, bereikbaarheid van de randstad;

overwegende dat er in de genoemde nota’s evenmin aanzetten zijn gegeven om op  
deze ontwikkelingen te kunnen anticiperen;

vaststellende dat er ook geen relaties zijn gelegd met de investeringen in de 
Kennisinfrastructuur en met de toekomstige aanwending van de middelen uit het  
Fonds Economische Structuurversterking;

vaststellende dat er grote investeringen gemoeid zullen zijn met het voorsorteren op  
deze opgaven;

constaterende dat er geen instrumenten beschikbaar zijn voor een objectieve afweging 
van maatschappelijke kosten en baten, verzoekt de regering de Staten-Generaal te 
voorzien van haar lange termijninvesteringsstrategieën die rekening houden met de zeer 
lange voorbereidingstijd van grote nationale investeringen, indien nodig verkend met 
scenario’s, vertaald in aanzetten voor beleidsontwikkeling op korte en middellange termijn 
en vergezeld van een prioritering van de investeringen op basis van een objectief en 
integraal beoordelingskader;

en gaat over tot de orde van de dag.

                                                                                                             Lemstra c.s.

aan ruimtelijke ordening. De partijen 
zijn het erover eens dat het nodig is 
om het openbaar vervoer te verbeteren, 
maar de meeste partijen zien niets in 
de grote infrastructurele projecten 

voor de infrastructuur van het spoor. 
Bij het wegverkeer is men bereid te 
accepteren dat bestaande wegen 
 breder moeten om de doorstroming  
te verbeteren, dat wegen beter moeten 
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Vaker met de trein in woonwerkverkeer

Trends in Mobiliteit, 8 december 2006, TNS NIPO

n     91% van de forensen is niet van plan om voor het woon-werkmotief binnen vijf jaar 
vaker met de trein te gaan.

n     6% is dit alleen onder bepaalde voorwaarden van plan (zie boven), zoals een betere 
aansluiting van aankomst- en vertrektijden op werktijden (genoemd door 35% van  
deze groep).
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Verbindingen beter worden
Betalen voor parkeerplaats bij werk
Geen zakelijke verplaatsingen meer

Minder vertragingen bij de trein
Verzekerd zijn van een zitplaats

Kosten beter afgedekt door werkgever
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Station dichter bij werk aanwezig

Voor- en natransport beter verzorgd

Reistijd max. 1,5 keer reistijd auto
Aansluiten aankomst- en vertrektijden

worden benut, maar ook hier liever 
geen nieuwe projecten. Misschien nog 
een enkel knelpunt oplossen, maar 
liever niets dat groot en kostbaar is. 
Een aantal politieke partijen wil meer 
grip op de openbaarvervoerbedrijven 
(inclusief NS) en vraagt de overheid 
meer regie te voeren. 

De vervoersfunctie wordt steeds meer 
als basisvoorziening gezien en dat is 
een taak van de overheid. De private 
sector mag wel meer investeren, maar 
minder invloed van commerciële drijf
veren wordt door een aantal partijen 
gewenst. De fiets wordt frequent  
genoemd als alternatief voor de auto. 

Alle grotere partijen scharen zich in 
hun programma’s achter de een of  
andere vorm van kilometerheffing. 
Behalve de VVD is iedereen ervan 

overtuigd dat een financiële prikkel de 
oplossing is om de automobilist in de 
piekuren van de weg te houden en 
dus een effectief middel is tegen file
vorming. De aanname bij variabele 
(plaats en tijdafhankelijke) heffing is 
dat er minder files zullen ontstaan, 
omdat de financiële prikkel de auto
mobilist zal doen besluiten de files te 
mijden. Daaronder ligt de gedachte 
dat automobilisten een vrije keus heb
ben en/of dat zo’n financiële prikkel 
de automobilist raakt. De VVD heeft 
er geen bezwaar tegen om wegen
belasting om te zetten in kilometer
afhankelijke bekostiging, als de inves
teringen om dit in te richten niet te 
hoog zijn. 

Desondanks is in de partijprogramma’s 
weinig terug te vinden over het mecha
nisme achter maatregelen en de voor

stellen lijken weinig verband met 
 elkaar te hebben. Veel is gezegd over 
wat men niet wil, maar weinig over 
een structurele aanpak. Uiteraard is in 
de programma’s weinig ruimte om de 
maatregelen meer in detail uit te wer
ken en te verklaren. Dus blijft het bij 
intenties op hoog abstractieniveau, 
naast een aantal zeer concrete losse 
opmerkingen. Een aantal redenerin
gen zou wel kunnen passen in struc
turele oplossingen. 

Zo stelt een partij voor om wonen en 
werken dichter bij elkaar te brengen 
om de vervoersbehoefte te verminde
ren en daarmee de spits te ontlasten. 
Een andere partij stelt voor te onder
zoeken hoe goederenvervoer over de 
weg verplaatst kan worden naar de 
binnenvaart. Een tweetal partijen legt 
het verband tussen woonwerkverkeer 
en een rol voor de werkgever. 
Bedrijven krijgen hierin de opdracht 
om te zorgen dat werknemers op een 
slimme(re) manier naar hun werk 
gaan. Collectief autogebruik, vervoers
concepten voor bedrijfsterreinen of in
dustrieparken zorgen dat werknemers 
niet allemaal op hetzelfde moment 
naar hun werk komen (flexibele werk
tijden), dat men dichterbij woont 
(minder gebruik van de infrastruc
tuur) of dat men nog maar af en toe of 
op andere tijden naar het werk moet. 
Thuiswerken wordt als manier om 
 files te bestrijden nog weinig belicht 
in de programma’s. 

In hoofdstuk 7 wordt meer in detail 
besproken welke de soorten maatrege
len er in principe zijn om in meer 
 samenhang de mobiliteit te vergroten.
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De principiële vraag is of heel veel 
energie moet worden gestoken in het 
oplossen van de files tijdens woon
werkverkeer via de traditionele mid
delen zoals extra asfalt, terwijl veel 
meer rendement te bereiken lijkt met 
een mentaliteitsverandering en het 
doorbreken van traditionele patronen. 
Bijvoorbeeld, bedrijfskundig gezien is 
het zeer kostbaar om te investeren in 
infrastructuur en materieel als het 
 alleen maar nuttig rendement geeft bij 
piekbelasting van de infrastructuur. 
De wens om winst te maken en 
 tegelijk te vragen om aanschaf van 
 extra materieel, dat alleen in de spits 
wordt gebruikt, lijkt strijdig te zijn. 
Voor de verbreding van de weg met 
extra rijstroken is een vergelijkbare 
 redenering valide: het zijn hele dure 
snelwegkilometers als hiermee voor 
een beperkt deel van het etmaal aan 
vrijwel lege personenauto’s een vrije 
doorgang wordt verleend, terwijl door 
vergrijzing een steeds groter deel van 
de Nederlandse bevolking over een 
aantal jaar niet meer beroepsmatig  

actief zal zijn en daarom niet meer 
deelneemt aan het woonwerkverkeer. 

Geredeneerd vanuit vraag, aanbod, 
benutting en beleving zijn er in  
principe maar een paar oplossings
richtingen om de mobiliteit in 
Nederland te verbeteren. Binnen elke 
richting is een aantal mogelijke oplos
singen te bedenken.

1.    Capaciteit van de infrastructuur 
vergroten: 
1.1  structurele uitbreiding (meer 

wegen) of uitbreiding in de 
pieken (spitsstroken);

 1.2  voorkomen verstoringen/mini
maliseren verstoringen (snelle 
hulp bij ongelukken);

2.  Zorgen dat er minder gebruik wordt 
gemaakt van de infrastructuur:

 2.1  vollere (vracht)auto’s; grotere 
(en vollere) vrachtauto’s;

 2.2  kilometerheffing;
 2.3  werk dichter bij de 

woonkernen/ thuiswerken.
3.  De capaciteit van de infrastructuur 

gelijkmatiger gebruiken:
 n   flexibele werktijden;
 n    ’s nachts rijden;
 n    kilometerheffing;
 n    toeritdosering.

4.  Gebruik van de ene vervoerssoort 
(auto) overbrengen op de andere 
(boot) of slimme combinaties, bij
voorbeeld een stuk van het traject 
per auto en een stuk per trein.

 n      auto naar trein (maar dan wel 
meer treinen in de spits);

 n    trein naar water;
 n    combinaties.

5.  Zorgen dat we het minder erg  
 vinden dat er knelpunten zijn:
 n    entertainment onderweg;
 n     informatie over de reden van  

de vertraging;
 n    kantoor in de auto/trein;
 n      campagne dat er andere priori

teiten zijn (verkeersveiligheid of 
milieu).

6.  Informatievoorziening, naast route
planning centraal bijhouden hoe
veel verkeer er zoal is op grond van 
voorgenomen c.q. geplande reizen.

Voor elk van de mogelijkheden is op 
termijn in te schatten wat het kwanti
tatieve effect is op de BNV en BBNV 
en op de piekuren en wat hiervan de 
kosten zijn. Redenerend vanuit het 
 fysieke vervoer is daarmee een hiërar
chie denkbaar in de oplossingen.  
Het wordt daarmee mogelijk om op
lossingen qua effectiviteit en kosten 
met elkaar te vergelijken. 

7   Oplossingen voor knelpunten  
in mobiliteit

the way we see it
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Uiteraard is het in de praktijk nog  
lastig om vervoer per auto, trein en 
boot samen in één model te stoppen; 
voor het goederenvervoer hebben de 
autoweg, de trein en het water ieder 
hun eigen kwaliteit en daarmee hun 
eigen toepassing. Voor het vervoer 
over de snelweg en het spoor zijn er  
duidelijke knelpunten, zij het alleen 
op beperkte delen van de dag.  
De overige modaliteiten hebben binnen 
de huidige gewoonten nog ruimte. 
Het overgrote deel van het goederen
vervoer dat over het spoorwegnet 
wordt vervoerd, gebeurt ’s nachts.  
Er is nog voldoende ruimte om in de 
nacht het goederenvervoer belangrijk 

uit te breiden. Uiteraard moet daarbij 
rekening gehouden worden met ge
luidsoverlast. De beperking ligt hier 
nog vooral in het materieel (en ook 
hier alleen in de spits) en niet in de 
infrastructuur ergo de omvang van het 
beschikbare spoorwegnet, hoewel de 
huidige stroomvoorziening wel een 
grote beperking is voor snelle uitbrei
ding van het rijdend materieel. 

In lijn met de hiervoor gepresenteerde 
opsomming, is een aantal principiële 
oplossingsrichtingen te schetsen.

Mogelijkheden op werk en gebruik 1/2

Trends in Mobiliteit, 8 december 2006, TNS NIPO

n     8% van de forensen werkt bij een bedrijf of instelling dat/die de mogelijkheid biedt  
om thuis te werken en maakt hier ook regelmatig gebruik van, 83% werkt niet bij  
zo’n bedrijf/instelling.

n     Zakelijke reizigers (groep 3 en 4) hebben vaker de mogelijkheid om thuis te werken  
en doen dit ook vaker.

n     Redenen om niet of nauwelijks gebruik te maken van de mogelijkheid om thuis  
te werken zijn ‘sociaal contact’, ‘communicatie met collega’s’ en ‘onmogelijk in 
combinatie met functie’.

Thuiswerken

Carpoolen/
bedrijfsvervoer

Flexibele
werktijden

Satellietkantoor

Ja, en ik gebruik regelmatig
Ja, maar gebruik ik niet/nauwelijks
Nee
Weet niet/geen mening

0% 30% 40%20%10% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

6 7 85 3

31 10 58 1

4 3 90 4

8 9 83 1
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1.1 Capaciteitaanbod verhogen  
   ➡ knelpunten verhelpen
In dit onderdeel wordt gekeken naar 
het structureel verhogen van de 
 capaciteit van de infrastructuur.  
De zichtbare voorbeelden zijn het 
aanleggen van meer wegen en spoor
banen of het vergroten van het aantal 
rijbanen. Voor het oplossen van knel
punten tijdens de pieken is dit een 
zeer duur mechanisme. Als inderdaad 
de gemiddelde benutting van de 
 vervoerscapaciteit laag is, maar er 
 alleen op bepaalde momenten en in 
bijzondere situaties vervoerscapaciteit 
ontbreekt, dan zijn er meer dynami
sche oplossingen. De spitsstroken 
voor het autoverkeer zijn hiervan een 
voorbeeld. In de spits worden extra 
rijbanen gemaakt door ook de pech
stroken te benutten en de snelheid te 
verlagen. Bij calamiteiten is er versto
ring, maar daarbij is voor een regime 
van extra alert reageren bij ongevallen 
gekozen. De vraag is of de vervoers
capaciteit niet groter wordt als de 
spitsstroken permanent worden in
gezet, behalve tijdens de nacht of als 
er verminderd zicht is en het gevaar 
oploopt. Dit vraagt dan wel een dis
cussie met de EU omdat er milieu
regels zijn rond fijn stof die ingrijpen 
op de vrijheid van het gebruik van 
 auto’s. Een alternatief is zogenaamde 
getijden of wisselstroken, die afhan
kelijk van de richting van de file in 
omgekeerde richting kunnen worden 
opengesteld. Met de huidige vervoer
middelen en bezettingsgraad per voer
tuig is het enige alternatief  naast het 
verhogen van de fysieke capaciteit  om 
met hulpmiddelen meer doorstroming 
te krijgen met dezelfde fysieke ruimte. 
Diverse studies op dit gebied zijn 
 gedaan, maar globaal zijn er met het 
huidige wagenpark en met autonome 
chauffeurs geen baanbrekende 

concepten om de capaciteit van de 
wegen te verhogen zonder extra asfalt 
aan te leggen. Alle initiatieven en 
 pilots bevinden zich nog in een ex
perimentele fase. 

1.2  Verminderen van verstoringen 
➡ verhogen beschikbaarheid 
aanbod/infrastructuur

Er wordt een veelheid aan initiatieven 
ontplooid om het reizen veiliger te 
maken en ongelukken te voorkomen. 
Vooral op het gebied van de commu
nicatietechnologie rond auto’s, treinen 
en schepen is een zeer groot aantal 
projecten gaande. Als deze initiatieven 
resultaat hebben, zal het verkeer veel 
meer zonder verstoringen zijn weg 
kunnen vinden. De infrastructuur 
werkt dan met zo constant mogelijke 
benutting. De autoindustrie kijkt 
vooral vanuit de technologie van de 
auto, terwijl de lopende programma’s 
van de spoorwegen en van Rijks
waterstaat kijken vanuit een systeem 
van voertuigen met infrastructuur.  

Mogelijkheden op werk en gebruik 2/2

Trends in Mobiliteit, 8 december 2006, TNS NIPO

n     Slechts 7% is werkzaam bij een bedrijf of instelling dat/die beschikt over een 
kantoorruimte (‘satellietkantoor’) waar in de buurt wonende of passerende werknemers 
terechtkunnen.

n      Deze mogelijkheid is vaker aanwezig onder zakelijke keuzereizigers (groep 4) (15%).
n     Ruim 40% van de forensen heeft de mogelijkheid om zijn of haar werktijden flexibel in 

te richten.
n     Een meerderheid maakt hier ook regelmatig gebruik van; met name zakelijke reizigers 

(groep 3 en 4).
n     Onder respectievelijk auto- en keuzeforensen (groep 1-2) en zakelijke auto- en 

keuzereizigers (groep 3-4) hebben keuzereizigers vaker de mogelijkheid tot flexibele 
werktijden.

n     Het ‘gewend zijn aan regelmaat/ritme’ en het ‘niet fijn/onnodig vinden’ van flexibele 
werktijden zijn belangrijke redenen om niet van deze mogelijkheid gebruik te maken.

n     13% werkt bij een bedrijf of instelling dat/die carpoolen of bedrijfsvervoer mogelijk 
maakt of stimuleert; het niet in de buurt wonen van een collega is een reden er geen 
gebruik van te maken.

the way we see it
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Ondersteuning verhuizen door overheid

Trends in Mobiliteit, 8 december 2006, TNS NIPO

n     Indien de overheid het dichter bij het werk gaan wonen financieel zou ondersteunen 
(bijv. door middel van een belastingvrijstelling bij de aankoop van een huis), dan blijkt 
hier onder forensen redelijk wat draagvlak voor te bestaan; 9% geeft aan dan ‘zeker’  
te zullen verhuizen, 40% zou dit overwegen (‘misschien’).

Ja, zeker wel
Nee, zeker niet
Weet niet/geen mening

0% 30% 40%20%10% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Misschien
Koopwoning sowieso niet interessant

Dichterbij
werk wonen 9 40 43 5 3

Dit voorziet in het continu structureel 
zoeken naar oorzaken van verstoringen 
en op grond hiervan worden aanbeve
lingen gedaan over structurele verbe
teringen aan de infrastructuur. Een 
complicerende factor bij het zoeken 
naar structurele oplossingen is dat, 
zowel bij de spoorwegen als op de 
weg, een gescheiden verantwoorde
lijkheid bestaat voor de infrastructuur 
en de voertuigen, hetgeen een inte
graal beeld moeilijker maakt. 
Achterstanden bij onderhoud (vooral 
bij de spoorwegen) hebben voorname
lijk hun invloed op de betrouwbaar
heid en voorspelbaarheid. Onvoor
spelde blokkades geven het grootste 
verlies aan capaciteit. Bij systemen aan 
de grens van hun capaciteit (zoals bij 
de snelweg in de spits) is het effect 
van verstoringen vele malen groter 
dan bij een matige bezetting. 
Belangrijkste punten waar nu ontwik
kelingen op plaatsvinden, liggen in 
het analyseren, anticiperen en bewaken. 
Naast het (structureel) voorkomen van 
verstoringen zijn er maatregelen geno
men om verstoringen zo snel mogelijk 
te corrigeren. Een voorbeeld voor het 

wegennet hiervan is de instelling van 
interventieteams van Rijkswaterstaat, 
die bij ongevallen snel ter plaatse zijn, 
de afwikkeling ondersteunen en daar
mee de tijd dat de weg is geblokkeerd 
 minimaliseren. Een fenomeen dat in 
2006 frequent de kop opstak, een 
brug die open bleef staan en daardoor 
de weg blokkeerde, is een voorbeeld 
van de gevolgen van verminderde 
aandacht voor structureel onderhoud 
en/of veroudering van materieel. 

2.1  Bestaande vervoermiddelen 
beter benutten/nieuwe  
vervoersconcepten

Vervoerscapaciteit is eerder gedefini
eerd als het maximum te vervoeren 
aantal personenequivalenten. Het mag 
duidelijk zijn dat bezettingsgraad in 
een voertuig tenminste net zo belang
rijk is als de bezettingsgraad van voer
tuigen op de infrastructuur. Zoals el
ders is beschreven, neemt de vervoers
capaciteit drastisch toe als we uitgaan 
van 100% benutting van capaciteit 
aan lading (mensen en goederen) in 
plaats van de huidige 24% (personen
auto’s) of 55% (vrachtauto’s). 
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De energie die wordt gestoken in het 
vergroten van de capaciteit van de 
infrastructuur heeft een laag rendement 
als weinig voertuigen er gebruik van 
maken (zoals bij de weg in de nacht) 
of als er voertuigen gebruikmaken van 
de infrastructuur die slechts een (klein) 
gedeelte van hun capaciteit benutten 
(zoals personenauto’s in de spits). 
Voor het woonwerkverkeer zijn in het 
verleden al veel pogingen gedaan om 
het zogenaamde ‘carpoolen’ te bevor
deren. Aparte rijbanen voor auto’s  
met meer dan één persoon of aparte 
parkeerplaatsen langs de snelwegen 
(carpoolplaatsen) en allerlei dating
services om mensen te koppelen die 
iedere dag dezelfde route volgen ten 
spijt; de stoelen in de auto’s blijven in 
de spits voor het grootste deel onbezet. 
De welvaart en een meer individualis
tisch ingestelde maatschappij lijken te 
 winnen van de behoefte om de infra
structuur intensiever te benutten.  
Een vergelijkbaar effect is er voor het 
goederenvervoer. Door onderlinge 
concurrentie is de bezettingsgraad  
van vrachtauto’s laag (nu 55%). 
Gevoelsmatig is de bezetting van be
stelbusjes nog veel lager. Ook hier is 
de vraag hoe de situatie eruit zou zien 
als er tussen de verschillende vervoer
ders nog meer coördinatie zou zijn, met 
als oogmerk het aantal vrachtauto’s op 
de weg te verminderen. In tegenstel
ling tot het woonwerkverkeer is er 
hier wel degelijk een economische 
prikkel. De bezettingsgraad is al een 
belangrijk issue voor het beroepsgoe
derenvervoer. 

De vraag is bij welke lengte van files 
het voor de individuele mens de moei
te loont om te gaan carpoolen en of 
moderne technologie hiervoor geen 
hulpmiddelen kan aanreiken. Als het 
lukt om het carpoolen tot een succes te 

Woonwerkreisinformatie vooraf

Trends in Mobiliteit, 8 december 2006, TNS NIPO

n     Indien men vlak voor de dagelijkse woon-werkverplaatsing informatie zou krijgen over 
een vertraging van 30 minuten op de geplande reis, dan houdt een meerderheid van de 
forensen (62%) vast aan hun geplande vervoermiddel en vertrekken zij een half uur eerder.

n    13% is bereid een ander vervoermiddel te nemen, 20% komt later op het werk.
n     Opvallend (maar ook wel te verwachten) is dat vooral keuzereizigers (groep 2 en 4) 

bereid zijn een ander vervoermiddel te nemen; onder hen verkiest circa eenderde  
deze optie.

Eerder vertrekken, gepland
vervoermiddel (op tijd)
Geplande tijd vertrekken,
gepland vervoermiddel
(30 min. later)

0% 30% 40%20%10% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Geplande tijd vertrekken,
ander vervoermiddel (op tijd)
Later vertrekken, gepland
vervoermiddel (30 min. later)
Weet niet/geen mening

62 10 13 10 5

the way we see it

maken, wordt het fileprobleem in ieder 
geval snel kleiner. Voor het personen
vervoer per trein is er een vergelijkbare 
problematiek, maar momenteel zijn 
treinen in de spits goed gevuld. Buiten 
de spits wenst NS extra passagiers. In 
sommige landen worden in de spits al 
treinen gebruikt zonder zitplaatsen, om 
zo in de spits nog meer personen te 
vervoeren. Het nadeel is dan dat er 
specifieke spitsvoertuigen rondrijden 
en dat is een hoge investering voor een 
paar uur gebruik per dag. 

Een meer ingrijpende route om de 
ruimte op de vervoersinfrastructuur 
beter te benutten dan het verhogen 
van de bezettingsgraad van individuele 
voertuigen, is te werken met kleinere 
voertuigen, die dan ook meteen een 
hoge bezettingsgraad hebben. 

In een file met een lengte van vier kilo
meter staat misschien wel driehonderd 
meter aan lege kofferbakken. 
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gevolg. Hier zijn er naast kortere files 
vooral hogere rendementen per voer
tuig. Een vergelijkbaar effect is er met 
een groter percentage motorrijders, 
dubbeldekkers voor de spoorwegen en 
grotere schepen. Schepen hebben een 
gemiddelde beladingsgraad van 85%. 
De schepen worden gemiddeld groter, 
maar het aantal schepen daalt. Hiermee 
stijgt het rendement van de schepen, 
maar daalt de flexibiliteit en de kans 
dat schepen een praktisch alternatief 
worden voor vervoer over de weg of de 
spoorweg. 

Veel ontwikkelruimte is er nog bij 
combinaties van vervoer; een speciale 
auto voor het weekend of vervoers
concepten die tussen openbaar en 
persoonlijk in staan. 

Als het woonwerkverkeer volledig zou 
bestaan uit tweezitters, dan daalt de 
lengte van de files met ongeveer 10%. 
Als het verkeer eenmaal rijdt, is de 
lengte van de auto minder relevant; 
met een tussenafstand van rijdende 
 auto’s van 35 tot 50 meter maakt een 
paar centimeter meer lengte per auto 
weinig meer uit. Dit gegeven is de basis 
onder de huidige proeven met de extra 
lange vrachtauto’s en de superbus.  
De specificaties van een nieuwe lease
auto zijn grotendeels gebaseerd op het 
weekend en de familie, zo blijkt uit een 
kleine rondgang bij collega’s. Vanwege 
de eisen in het weekend, samen met 
factoren als status en aanzien, rijden/
staan we in gemiddeld te grote auto’s 
in de file. Uit de statistiek lezen we dat 
de gemiddelde lengte van de auto’s 
 autonoom stijgt. Hier is de vraag, hoe 
de mentaliteit veranderd kan worden. 

Ook de ontwikkelingen in het vracht
vervoer, waarbij de asdruk mag wor
den verhoogd (de Langere Zwaardere 
Vrachtwagens), hebben bij gelijkblij
vend vrachtaanbod een kortere file tot 
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terwijl 2% van de automobilisten daar
na structureel zou kiezen voor een an
dere vervoersmogelijkheid. Van de on
geveer 8,4 miljoen auto’s in Nederland 
(peiling 2005) heeft echter 41% een 
berijder die persoonlijk geen wegenbe
lasting betaalt. In de files staan vooral 
de auto’s die beroepsmatig worden ge
bruikt. Naar schatting 6070% van de 
auto’s in de file heeft een chauffeur die 
zelf geen wegenbelasting betaalt. 
Bovendien, de mensen die beroepsma
tig onderweg zijn maken in verhou
ding de meeste kilometers.  
Het zou misschien te overwegen zijn 
om vanuit vervoerscapaciteitperspectief 
auto’s te belasten naar rato van de 
ruimte die ze innemen op de weg. 
Daarmee wordt de gebruikte fysieke 
plek op de weg als belasting ingevoerd. 
Als we echter kijken vanuit het 
vervoersperspectief of de vervoers
effectiviteit, dan zou de belasting  
geheven moeten worden per beschik
bare zitplaats en het aantal m²/kilo 
vracht of bagageruimte. Zware voer
tuigen veroorzaken onderhoud en 
voertuigen met een grote lengte (of op
pervlakte) nemen veel plaats en daar
mee capaciteit in. Als de overheid zich 
opstelt als een leverancier van vervoers
capaciteit en infrastructuur waarvoor 
betaald moet worden, is het misschien 
zinnig om (analoog aan de tendensen 
in openbaar vervoer) te spreken over 
een refund aan belasting als er sprake 
is van ernstige vertragingen door files 
(ofwel het niet leveren van de presta
tie). De commissie Nouwen adviseert 
om, vooruitlopend op een landelijk 
dekkend systeem, een knelpuntenhef
fing in te stellen voor die plaatsen waar 
nu de files staan. Die knelpunten 
 moeten dan eerst worden opgelost.  
De financiering van de oplossing komt 
uit de (lokale) heffing. De automobilist 
ziet dan wat er met het geld gedaan is. 

2.2  Beperken van vraag/ 
verbieden/ontmoedigen

Een deel van de oplossingen om ver
voersknelpunten te verhelpen wordt 
traditioneel gezocht in het ontmoe
digen of reguleren van vervoer. Het 
merendeel van deze oplossingen is het 
gevolg van maatregelen voor andere 
 aspecten (bijvoorbeeld milieu of veilig
heid) of van het voorrang geven aan 
andere soorten vervoer (doelgroepen
stroken, zoals de vrije busbaan). Een 
belangrijke groep ‘oplossingen’ wordt 
gezocht in de aanname, dat verhoogde 
kosten (of kosten die meer gerelateerd 
zijn aan het daadwerkelijke gebruik) 
het vervoersaanbod zullen beperken.  
De vooronderstelling is hier dat een 
deel van de mensen en goederen niet 
meer hoeft te worden vervoerd als de 
prijzen sterk worden verhoogd. De dis
cussie is het meest zichtbaar rond per
sonenauto’s. Het extra belasten van 
grote auto’s, bijvoorbeeld omdat het 
energieverbruik hoog is, of het geven 
van een korting op kleine auto’s heeft 
als doel om mensen kleinere, zuinige 
en minder milieubelastende auto’s te 
laten aanschaffen. Het mechanisme 
wordt niet expliciet genoemd als mid
del om minder ruimtebeslag met de 
bestaande vervoerscapaciteit te krijgen. 
Kleinere auto’s geven maar een margi
naal hogere vervoerscapaciteit. 
Ervaringen uit Zweden suggereren dat 
kilometerheffing weinig invloed heeft 
op de omvang van het woonwerkver
keer in de spits. Recente enquêtes on
der autobezitters (MuConsult in op
dracht van RIVM) geven het beeld dat 
er bij een plotseling sterk stijgende 
brandstofprijs bij de aanschafbeslissing 
 van een nieuwe auto nadrukkelijker 
gekeken wordt naar kleinere/zuinigere 
auto’s. Andere onderzoeken geven het 
beeld dat tijdens een heffingssituatie 10 
tot 20% reductie van verkeer optreedt, 

the way we see it
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De principiële discussie is of de over
heid mag reguleren en daarbij mag 
bepalen of vervoer nuttig is. Nu al 
 bepaalt de belastingdienst dat het 
woonwerkverkeer per auto langs de 
kortste route moet gaan en dat het 
vermijden van files (en dus omrijden) 
wordt gezien als privérit. Een lege 
vrachtauto, of een vrachtauto met 
minder waardevolle vracht heeft in  
de huidige belastingregimes altijd nog 
een hogere prioriteit dan een manager 
in een privéauto, die op weg is naar 
zijn/haar werk en misschien wel  
duizenden mensen aan het werk houdt.  
In de praktijk zien we dat stapsgewijs 
en impliciet de vrijheid van verplaat
sing steeds beperkter wordt. Een  
discussie of hierbij bepaalde groepen 
voorrang moeten krijgen zonder dat 
er een visie is op mobiliteit als geheel, 
zal in Nederland leiden tot principiële 
en filosofische discussies tot in de 
grondwet. Discussies over het weren 
uit de steden van de grote personen
auto’s lijken hiervan een voorbeeld. 
Bovendien lijkt het mechanisme van 
het beperken van vervoer direct  
buiten de actuele vervoerssituatie tot 
gevolgen te leiden die (nog) niet te 
identificeren of te kwantificeren zijn.  
Het principe van de kilometerheffing 
is dat werkelijk autogebruik wordt  
belast en niet het autobezit. Dit feit op 
zich draagt niet bij aan het opheffen 
van knelpunten. Ook is de vraag hoe 
de relatie is tussen de financiële  
prikkels en het gedrag. Het gedrag 
van mensen die echt een keus hebben 
of en wanneer ze zich op de weg  
willen begeven terwijl ze zelf de  
kosten moeten dragen, zal worden  
beïnvloed. Voor de beroepsmatige 
spelers die geen eigen kosten hebben, 
is het mechanisme niet eenduidig.

Het financiële mechanisme ligt voor 
mensen met een leaseauto of voor  
beroepsvervoer dus heel anders. Bij de
ze groepen is de financiële prikkel niet 
direct voelbaar en zal de verhoging van 
kosten vooral terugkomen in hogere 
kosten die op klanten moeten worden 
verhaald. Bovendien is het de vraag of 
het woonwerkverkeer wordt beperkt 
als de kosten hoger worden. De kilo
meterheffing komt hiermee direct in de 
bedrijfskosten terecht, of de werknemer 
neemt een goedkopere auto. 
Mogelijk dat een deel van de mensen 
overstapt naar het openbaar vervoer, 
maar uit commerciële overwegingen zit 
men niet te wachten op een nog hogere 
bezetting in de spits, terwijl de daluren 
even laag blijven. De schatting is dat 
als er bij calamiteiten zoals gladheid 
10% van de automobilisten zou kiezen 
voor de trein, het aanbod aan trein
reizigers ongeveer met 100% stijgt en 
deze capaciteit is voorlopig niet bij NS 
beschikbaar. Voor een deel zijn de 
 bestaande files zelf een middel in de 
regulering. Informatie over niet reguliere 
files maakt dat mensen hun reis beter 
plannen.

Het beroepsgoederenvervoer neemt 
zijn rusttijden het liefst buiten de 
spitsuren. Als de fileproblematiek is 
opgelost, vullen de vrachtauto’s de 
opengevallen ruimte weer op en zo zal 
het aanbod in de spits de vraag weer 
overstijgen. Bij ongewijzigd beleid en 
als de planningen over de groei in het 
goederenvervoer realiteit worden, zal 
het aandeel van vrachtauto’s in het 
wegvervoer wel sterk toenemen, maar 
vrachtauto’s zijn in de spits vooralsnog 
geen overwegende factor; dat zijn de 
personenauto’s. Een beperkte hoeveel
heid files zorgt voor het bewust ge
bruik van schaarse ruimte. 
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kelingen hierin belangrijke factoren 
geworden. Thuiswerken of werken in 
kleine kantoren past ook bij de trend 
om steeds meer werk te doen in  
kleinere bedrijven aan wie het werk 
van de grote conglomeraten wordt 
uitbesteed.

De mogelijkheden voor telewerken en 
het effect op mobiliteit is door TNO 
onderzocht in opdracht van het samen
werkingsverband Regionale Samen
werking Amsterdam. De schatting die 
daar wordt gehanteerd is dat ongeveer 
6% van de beroepsbevolking mini
maal één dag in de week vanuit huis 
werkt.  
Het onderzoek geeft aan dat meer dan 
30% van de werknemers uit de regio 
Amsterdam kan en wil telewerken en 
dat lijkt ook mogelijk voor meer dan 
één dag per week. Een rondvraag  
binnen Capgemini resulteert in de 
conclusie dat spitsmijdend telewerken 
min of meer vanzelfsprekend wordt 
voor het grootste deel van het perso
neel. Waarom telewerken nog niet  
explosief in omvang stijgt, lijkt vooral 
te maken te hebben met tradities en 
de relatie tussen werkgever en werk
nemer en veel minder dan gedacht 
met de aard van de werkzaamheden. 
In de diverse nota’s over mobiliteit 
wordt het aspect telewerken en het  
effect op de fysieke vervoersstromen 
niet nader beschreven.  
Uit gesprekken met klanten komt 
naar voren dat telewerken vooral 
wordt geprojecteerd op administra
tieve functies. In stilte is er rond  
mechatronica* een revolutie aan de 
gang die een heel ander licht kan  
werpen op de vervoersbehoefte en  
de mogelijkheden van telematica.  
Er is een explosie aan voorbeelden 
waarbij taken op afstand kunnen  
worden uitgevoerd omdat hiervoor  

2.3  Vervoer overbodig maken 
(dichterbij je werk, tele
werken)

De beste manier om een proces te ver
beteren is het overbodig maken van 
een processtap. Als het lukt om ver
voer overbodig maken, is dat dan ook 
een zeer effectief middel om de mobi
liteit (van anderen) te verbeteren.  
In de Nota Ruimte en Vervoer wordt 
voorzien dat de Nederlander uiteinde
lijk weer dichter bij zijn/haar werk 
gaat wonen of helemaal niet meer 
werkt. Het feit dat we verder van ons 
werk zijn gaan wonen, was het gevolg 
van de ontwikkelingen rond vervoer 
(we konden verder reizen in dezelfde 
tijd) en van de tendens om allerlei 
werkzaamheden te concentreren op 
een paar plaatsen. Het streven naar 
schaalgrootte bij werkgevers, gecon
centreerd op een paar plaatsen, 
 impliceerde dat de werknemer steeds 
verder moest reizen. Nu mobiliteit een 
belangrijkere knelpuntfactor begint te 
worden, lijkt het erop dat de tendens 
weer richting decentralisatie gaat. 
Werkgevers zullen meer aandacht 
gaan/moeten geven aan de woonplaats 
van de medewerkers, omdat bereik
baarheid en welbevinden hand in 
hand gaan met het economische resul
taat. Verhuizen lijkt weer een trend te 
worden. Allerlei ideeën zijn al ge
opperd, maar er is nog voldoende 
 mogelijk. Dichter naar het werk ver
huizen om het reizen in de spits te 
 beperken is zo’n mogelijkheid. Het af
schaffen van de overdrachtsbelasting 
bij de koop van een huis dichter bij 
het werk kan dit gedrag stimuleren.  
Ofwel de werkgever decentraliseert, 
ofwel de werknemer verhuist, ofwel  
er worden voorzieningen getroffen om 
op afstand samen te werken. Daarbij 
zijn de stand van de (communicatie) 
technologie en de verwachte ontwik

the way we see it

*  Mechatronica: samentrekking van 
mechanica en electronica; multi-
disciplinaire studie met componenten 
van mechanica (werktuigbouwkunde), 
electrotechniek en informatica.
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de technologie en infrastructuur voor
handen is. Dat loopt van zelf thuis 
medische controles uitvoeren waar
»van een arts op afstand de resultaten 
bekijkt, tot camera’s op de plaats van 
het delict, zodanig dat het gerechtelijk 
laboratorium (realtime) meekijkt met 
de lokale politiemensen, tot het vanuit 
huis stellen van een diagnose bij een 
storing in een bedrijfsinstallatie. Door 
de toenemende invloed van informatie
technologie in allerlei cruciale proces
sen wordt het mogelijk om steeds 
meer op afstand te doen.  
In allerlei servicefuncties kan op af
stand worden gerepareerd en is lokale 
aanwezigheid van specialisten niet 
meer altijd nodig. 
 
De effecten van deze ontwikkelingen 
zijn vooral belangrijk, omdat snelle  
reactietijd en het onvoorspelbare  
karakter van de evenementen knel
punten in vervoer extra storend  
maken.  
Deze ontwikkelingen zijn nergens 
meegenomen in de ramingen over het 
vervoersaanbod. Het potentieel dat dit 
kan bieden op het voorkomen van 
knelpunten is een witte vlek in alle 
plannen over mobiliteit. 

3.  Gelijkmatiger verdelen van 
vraag ➡ peakshaven daluren

Gemiddeld is de capaciteit van weg, 
spoorweg en vaarweg met de huidige 
belasting ruim voldoende. De proble
matiek zit in de piekbelasting.  
Vanuit het oogpunt van vervoers
problematiek is het spreiden van de 
vervoersbehoefte en het buiten de 
 pieken vervoeren de meest effectieve 
manier om de huidige knelpunten op 
te heffen. De belangrijkste vraag is 
daarom: waarom is iedereen in de 
 pieken tegelijk onderweg? Met de glo
balisering van de business (en de hier

uit voortvloeiende 24uurseconomie), 
samen met de behoefte om inves
teringen in gebouwen en (commu
nicatie)infrastructuur meer gelijkmatig 
te belasten, is er een tendens naar flexi
bele werkplekken. In grote delen van 
het bedrijfsleven worden flexplekken 
ingevoerd. In principe kunnen drie 
personen per etmaal samen gebruik
maken van één kantoorplek. In de fa
brieken is nog meer geïnvesteerd en is 
de neiging om gebouwen en machines 
ook ’s nachts te gebruiken nog nadruk
kelijker aanwezig. Ook voor scholen, 
ziekenhuizen en allerlei overheids
instellingen is er een vergelijkbare re
denering op te zetten. Analoog aan de 
verruimde openingstijden bij winkels 
lijkt het nuttig te overwegen om de 
servicefunctie en openingstijden van 
 allerlei loketten bij de overheid aan te 
passen aan de vervoersproblematiek. 
Werktijden van 11.00 uur in de och
tend tot 15.00 uur en van 19.30 uur 
tot 21.30 uur bijvoorbeeld.  
 
Organisaties krijgen steeds meer inter
nationale contacten, de markt kan in 
het ene deel van de wereld liggen en 
allerlei hulpfuncties in een ander deel. 
De operatie van Capgemini in India 
stijgt enorm snel in omvang, maar de 
collega’s daar accepteren de Europese 
werktijden om hun communicatie op 
aan te passen. De toekomst waarin we 
in Nederland de werktijden van India 
en Azië aan zullen houden, lijkt niet 
ver meer. Grote aanpassingen in de or
ganisaties lijken hiervoor niet nodig; 
het vraagt mentaal en sociaal wel een 
belangrijke omschakeling. Ook het 
 decentraliseren van bepaalde bedrijfs
onderdelen en het werk daarmee bij  
de mensen brengen, lijkt een optie.  
Dit kan worden gestimuleerd met de 
opbrengsten uit verminderd gebruik 
van de drukke routes in de spits.  

Foto: ANP
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De trend om ’s nachts goederen te 
vervoeren is al langer in gang gezet. 
Voor de spoorwegen is het normaal 
dat het accent op goederenvervoer 
’s nachts ligt, maar ook bij het weg
vervoer is er een tendens om in de 
nacht te vervoeren.  
De vraag was hoe vervoersstromen en 
verzenders/ontvangers beter op elkaar 
kunnen worden aangesloten. Hiervoor 
liggen de logistieke concepten inmid
dels klaar.  
Het verdient aanbeveling om de voor
delen vanuit het bedrijfsleven en de 
overheid in een financieel kader te 
plaatsen en daarnaast het effect op de 
knelpunten in het vervoer te kwantifi
ceren om zo het effect van de 24uurs
economie in het juiste perspectief te 
zien. Mogelijk zijn de vervoerspro
blemen daarmee in principe op te los
sen met het afvlakken van pieken. Als 
hiermee infrastructurele aanpassingen 
overbodig worden, is er veel geld te 
besparen. 

4.  Verschuiven van  
vervoersmodaliteit

Capgemini heeft samen met NS de 
conclusie getrokken dat er gezocht 
moet worden naar alternatieven voor 
wegvervoer. Een direct resultaat hier
van was de NSBusinesscard, die het 
voor de medewerkers/automobilisten 
mogelijk maakt om simpel gebruik te 
maken van openbaar vervoer en taxi. 
Dit vervoer wordt naast de leaseauto 
aangeboden. Ook de Rabobank heeft 
nu gekozen om medewerkers deze 
kaart aan te bieden. De card biedt nog 
geen principiële oplossing voor de file
problematiek, omdat de trein dezelfde 
spitstijden kent als de weg.  
Dit ligt anders voor het vervoer van 
goederen over water. De aanzienlijke 
stijging in de behoefte aan goederen
vervoer zal het meest merkbaar zijn op 

Hoofdvervoermiddel

Trends in Mobiliteit, 8 december 2006, TNS NIPO

n     Bovenstaande figuur illustreert duidelijk dat de onderzochte populatie louter uit 
forensen bestaat die (regelmatig) de auto gebruiken voor woon-werk en/of zakelijke 
verplaatsingen.

n     Binnen het woon-werkverkeer is er desondanks ook een rol weggelegd voor de fiets, 
terwijl de fiets geen rol speelt in het zakelijk verkeer.

Zakelijk

Woon-werk

Auto
Trein
Bus, tram of metro
Fiets
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Anders
Weet niet/geen mening
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the way we see it

de weg. Belangrijke inspanningen moe
ten worden verricht om te bezien hoe 
dit effect kan worden verplaatst naar 
een stijging van het vervoer over water. 
Belangrijk is daarbij dat vervoer over 
water historisch gezien langzamer was 
dan wegvervoer of spoorwegvervoer, 
maar in de huidge tijd is vervoer over 
water beter voorspelbaar en in die zin 
ook betrouwbaarder, terwijl de snel
heid toeneemt.  
Een principiële mogelijkheid is om na
drukkelijker te kijken naar combinaties 
van vervoersmodaliteiten. Met de auto 
naar het station en dan met de trein. 
Ook zijn er steeds meer concepten 
waarbij vrachtvervoer over de weg en 
het water worden gecombineerd tot 
een rendabel geheel.

5.  Reizen/verstoringen minder 
erg maken ➡ informeren,  
entertainment

In GrootBrittannië is er het ‘Transport 
Direct’initiatief dat van deur tot deur 
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dat er onderweg gewerkt kan worden 
niet meteen impliceert dat men ook 
thuis kan werken en zo de spits kan 
vermijden en uiteindelijk toch binnen 
een redelijke tijd kan reizen. 
Geen van de oplossingen is echt origi
neel en het is ook vrij logisch om te 
kiezen voor samenhang en het verschaf
fen van overzicht. Toch zijn er nog geen 
krachten om het gehele vervoerspro
bleem aan te pakken vanuit de logica.

Autoweg case
Om het gebruik van de vergelijkingen 
te illustreren hierbij een case. We 
 nemen hiervoor een wegvak met vier 
rijstroken in de spits. De aanname is 
dat er alleen personenauto’s rijden, dat 
de spits één uur duurt en dat het knel
punt één kilometer lang is. Gerekend is 
met een capaciteit van 2.200 voertui
gen per uur per rijstrook.  
Met een gemiddelde bezetting van  
1,2 persoon per auto is de functionele 
capaciteit dus 2.200 x 1,2 = 2.640  
personen per uur per rijstrook.  
De diverse maatregelen om de func
tionele capaciteit te verhogen worden 
onderling vergeleken. 
 
Eén extra rijstrook (van één kilometer 
lengte) erbij zorgt er dus voor dat er in 
het spitsuur 2.640 extra personen het 
wegvak kunnen passeren. 
(2.640 of +25%) 
 
De speciale teams van Rijkswaterstaat die 
bij kleine ongevallen de weg sneller 
kunnen vrijmaken, kunnen ervoor zor
gen dat in het spitsuur ongeveer 1.320 
personen extra ongehinderd kunnen 
passeren. (Bijvoorbeeld een ongeval 
zou normaal twee rijstroken gedurende 
dertig minuten blokkeren, maar met 
dit team is de blokkade al na vijftien 
minuten op te heffen.)  
(1.320 of +12,5%)

Vervoermiddelkeuze

Trends in Mobiliteit, 8 december 2006, TNS NIPO

n     Voor zowel woon-werk als zakelijke verplaatsingen vormt ‘reistijd’ de belangrijkste 
factor in het bepalen van de keuze van een vervoermiddel, ‘gemak’ volgt op de  
tweede plaats.

n     In de vervoermiddelkeuze voor zakelijke verplaatsingen spelen ‘kosten’ een minder 
belangrijke rol dan bij woon-werkverplaatsingen (zakelijke kosten worden veelal vergoed).

n     Keuzereizigers vinden ‘kosten’ belangrijker dan gemiddeld en ‘gemak’ minder belangrijk 
dan gemiddeld; de ‘zakelijke autoreiziger’ hecht relatief sterk aan ‘flexibiliteit’.

Zakelijk

Woon-werk

Reistijd
Kosten
Gemak
Comfort

0% 30% 40%20%10% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Flexibiliteit
Zekerheid
(Sociale) veiligheid
Anders
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reisinformatie verschaft, over alle mo
daliteiten, inclusief het vliegtuig.  
Naast directe informatie helpt dit ini
tiatief mee in de bewustwording van 
de problematiek. Belangrijkste doel 
blijft echter het informeren van het 
publiek. Langzamerhand wennen we 
aan files. Bovendien hebben we ge
leerd om de tijd in de file nuttiger te 
besteden. Ook NS is hard op weg om 
faciliteiten te bieden om onderweg 
nuttig/aangenaam bezig te zijn. Staps
gewijs komt internet de auto en de 
trein binnen. 
Voorzichtig wordt nagedacht over 
goederenvervoer waarbij er onderweg 
nog allerlei productie/bewerkings
stappen kunnen worden gedaan.  
Een belangrijk element zit in de emotie 
van de reiziger; nuttige en aangename 
tijdsbesteding maakt verwachte vertra
ging minder vervelend.  
De vraag is natuurlijk of de constatering 
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Wanneer wél vaker met de trein woonwerk?

Trends in Mobiliteit, 8 december 2006, TNS NIPO

n   Aan forensen die pertinent niet vaker de trein gaan gebruiken in het woon-werkverkeer (binnen vijf jaar, ondanks eventuele 
brandstofprijsstijging en kilometerheffing) is gevraagd wat er dan wel voor nodig is om hun woon-werkverplaatsingen vaker  
met de trein te maken (zie boven).

n  Het ontbreken van een treinverbinding naar het werk wordt hierbij het meest genoemd (16%).
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the way we see it

Stel dat we erin slagen om mensen 
één dag per week thuis te laten werken. 
Als 25% van de auto’s het gevolg is 
van woonwerkverkeer, dan geeft dit 
een vermindering van de vraag van 
1/5 van 25% is 5% minder mensen. 
Dit komt uit op 440 auto’s en 512 
mensen minder. (Deze mensen hoe
ven ’s avonds ook niet meer terug.) 
(512 of + 5%)

Stel dat we erin slagen om de bezet
tingsgraad per auto te verhogen van  
1,2 persoon per auto naar 2 personen 
per auto, bijvoorbeeld via carpoolen. 
De capaciteit per rijstrook stijgt dan 
van 2.640 personen per uur naar  
2 x 2.200 = 4.400 personen per uur.  
Bij vier rijstroken stijgt de capaciteit 
met 7.040 personen ofwel 66% meer. 
(7.040 of + 66%) 

Voor de kilometerheffing is geen in
schatting te maken.

Stel dat mensen gemiddeld tien kilo
meter dichter bij hun werk gaan wonen 
(van 40 naar 30 km). Dan impliceert 
dit dat 25% van het woonwerk
verkeer (dat is 25% van het geheel), 
verdwijnt. Dat zijn 660 personen 
 minder in onze file. (660 of + 6,25%)

Bij voldoende capaciteit buiten de 
spits zijn de maatregelen om de spits 
te vermijden vergelijkbaar met het 
voorkomen van vervoer, zoals bij 
thuiswerken. Dat geldt ook voor de 
mensen die kiezen voor de trein.

Globaal kost één nieuwe rijstrook  
van een kilometer (zonder engineering 
en rekenwerk, zonder kunstwerken, 
zonder signalering) B 500, per meter 
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en dus B 500.000,. Als die strook er 
in het bijzonder is ten behoeve van 
het uur in de spits, is dit de investe
ring om 2.640 personen extra te laten 
passeren. Een succesvol thuiswerk
project mag in deze berekening dus  
B 100.000, aan investering kosten, 
terwijl het verhuisproject B 125.000, 
mag kosten om gelijkwaardig te zijn. 
Dit is ongeveer een verhuissubsidie 
van B 200, per persoon om 10 km  
te verhuizen.

Als dit voorbeeld wordt omgewerkt in 
termen van BNV en BBNV geeft een 
extra permanente rijstrook van één 
 kilometer voor auto’s een extra BNV 
van ongeveer 0,000255% BNV. Een 
activiteit om de bezetting per auto 
 gemiddeld te verhogen van 1,2 per
soon naar 2 personen levert minder 
 beslag op de weg ter waarde van 
1,89% BNV. (Bij een spitsstrook van 
één kilometer die drie uur per dag 
open is, is het effect op de BNV onge
veer 0,000032% BNV.) Een gemiddeld 
 hogere bezetting per auto door bijvoor
beeld carpoolen van 1,2 naar 2 perso

nen per auto geeft hetzelfde effect als 
ongeveer 59.000 kilometer spitsstrook, 
waarmee het enorme potentieel van 
een veel hogere bezettingsgraad per 
 auto maar weer eens wordt benadrukt.

Als automobilisten in het woonwerk
verkeer gedurende één dag per week 
thuiswerken, levert dit gedurende drie 
uur per dag 5% minder mensen op  
de autoweg op. In de BNV, waarbij 
gerekend wordt met 24 uur maximale 
bezetting, levert dit een reductie van 
het aantal personen op de weg van 
ruim 0,2%. Hierin is nog niet het  
effect opgenomen van het thuis
werken op het openbaar vervoer. 

De voorbeelden geven een eerste  
inzicht in de effecten van de diverse 
mogelijkheden om de mobiliteitsruimte 
te verhogen c.q. de benutting van die 
ruimte te verlagen. 

Het mag duidelijk zijn, dat er helaas 
geen antwoord wordt gegeven op de 
vraag, hoe het gedrag van mensen kan 
worden beïnvloed. 
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verder en verder in de tijd gekeken 
moeten worden dan de traditionele 
methoden, waarbij het ontmoedigen 
van vervoer, of het aanleggen van extra 
rijstroken op de weg de hoofdtoon 
voert. De mogelijkheden om de be
staande infrastructuur beter te benut
ten, vooral door deze gelijkmatiger te 
belasten, lijken niet voldoende voor 
het voetlicht te komen en lijkt niet te 
worden meegenomen in de discussie.  
De vaarwegen worden vrijwel niet be
nut, terwijl de behoefte aan goederen
vervoer nadrukkelijk zal stijgen.

Het effect van rekeningrijden/kilo
meterheffing is onduidelijk en is  
bedoeld als basis voor het principe  
dat de gebruiker betaalt voor een 
prestatie. Maar voor een gebruiker 
met een zakelijk motief om te reizen 
(directe beroepsuitoefening of woon
werkverkeer) is het gewoon een  
kostenpost, die verrekend moet  
worden en uiteindelijk door de  
klanten van de onderneming wordt 
betaald. Waar het om verplaatsings
gedrag van medewerkers gaat, zal  
meer energie gestoken moeten worden 
in de mogelijkheden die bedrijven 
hebben om het omzeilen van files  
en spitsmomenten te bevorderen. 
Woonwerkverkeer is tegenwoordig 
weer een belangrijk item in relatie  
tot de bedrijfsresultaten, zeker in een 
economie waar jong talent steeds 
schaarser wordt en minder bereid is 
privétijd te verdoen in de file. 
In vrijwel alle formele onderzoeken 
over de infrastructuur wordt voorbij
gegaan aan mogelijkheden om de  
bezettingsgraad te verhogen door  
slimmere vervoersconcepten en  
combinaties.  
Nergens wordt bij de overheids
plannen ook de fundamentele vraag 
gesteld waarom iedereen massaal op 

Mobiliteit is een ‘hot item’ in de 
Nederlandse samenleving. Er is al veel 
onderzoek gepleegd en over gepubli
ceerd. Voor het oplossen van proble
men lijkt er dringend behoefte te be
staan aan samenhang en overzicht.  
De oude plannen en patronen waren 
(impliciet) gebaseerd op een onein
dige ruimte die geen geld kost. In het 
verleden was vervoer en mobiliteit 
vooral een restpost: “We bouwen hui
zen, o ja dan moeten de mensen er 
ook heen kunnen reizen. We hebben 
zorg voor het milieu, o ja dan daalt de 
capaciteit van de weg. We hebben 
economische groei (gelukkig maar), 
maar dan moeten we wel iets doen 
aan de files.” In een moderne samen
leving heeft alles met alles te maken 
en is alles ook schaars. In deze Trends 
in Mobiliteit willen we de lezer een 
ander, meer bedrijfskundig, perspec
tief bieden op mobiliteit; we willen de 
lezer bewust maken van onze gewoon
ten en het effect op mobiliteit. Het 
grondrecht om ons en onze goederen 
te verplaatsen, mag niet verworden tot 
een luxe. Aan de andere kant moeten 
we er verstandig mee omgaan, zonder  
daarbij het nut en de motieven van 
het verplaatsen heel hard ter discussie 
te stellen. 

Het berekenen van de maximale capa
citeit van onze infrastructuur was een 
theoretische oefening, die vooral een 
soort plafond aangeeft, een theoretisch 
maximum. De conclusie is wel dat het 
daadwerkelijk gebruik zo ver van het 
maximum ligt, dat er voldoende regel
ruimte en potentieel zou moeten zijn. 
Met de huidige fysieke ruimte is veel 
meer te bereiken en zijn meer funda
mentele pogingen te doen om iedereen 
en alles (met het huidige aanbod én 
met de voorspelde groei) zonder knel
punten te verplaatsen. Daarbij zal wel 

8 Conclusies en samenvatting

the way we see it

Foto: ANP
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Trends in Mobiliteit is het nog niet 
gelukt om een solide basis te leggen 
voor berekeningen rond het econo
mische belang van mobiliteit. Er is 
een veelheid van cijfers beschikbaar 
op deelgebieden, maar er is geen  
overeenstemming over de uitgangs
punten in het grotere geheel. De kost
prijs per kilometer van een automobi
list is eenvoudig te berekenen, maar het 
berekenen van het economische nut 
en de opbrengst van de afgelegde 
 kilometers is vooralsnog onmogelijk 
gebleken. We hebben een heel jaar om 
hier voor 2007 een slimme formule 
voor te vinden; alle hulp is welkom.

Fundamenteler kijken naar de motie
ven voor het vervoer en naar moge
lijkheden om slimmer gebruik te 
 maken van de infrastructuur moet een 
tegenwicht worden voor de discussie 
over structurele uitbreiding van de  
infrastructuur. Zonder een gedegen 
discussie over alternatieven zullen we 
het fileprobleem blijven bestrijden 
met extra rijstroken die met een hoge 
investering en een laag gemiddeld 
rendement zullen worden gebruikt.  
Er zal meer evenwicht moeten komen 
in de maatregelen. Dat vraagt vooral 
inspanningen van buiten de kring van 
de mensen die primair verantwoorde
lijk zijn voor de infrastructuur. Er is  
al een aantal ontwikkelingen gaande 
die uit de sfeer van experimenten en 
pilots raken en de moeite van het 
 beschouwen waard zijn. De discussie 
over het potentieel van het openbaar 
vervoer wordt los van de problema
tiek van de automobilist gevoerd. De 
discussie over het oplossen van files 
door ander gebruik van het openbaar 
vervoer lijkt te zijn verstomd. Met de 
huidige verhoudingen tussen overheid 
en openbaar vervoerders zal er naar 
verwachting ook geen fundamentele 

hetzelfde moment in de file staat of 
zich op hetzelfde moment meldt bij 
de spoorwegen. Bedrijfskundig gezien 
zijn harde fysieke oplossingen, het 
aanleggen van extra wegen, een heel 
dure oplossing voor het faciliteren van 
voertuigen met een lage bezettings
graad die alleen in de piekuren een 
knelpunt vormen. Extra materieel  
kopen om alleen de piekbelasting op 
het spoorwegnet op te vangen is voor 
de huidige vervoerders dan ook een 
zeer moeilijke beslissing als de over
heid zich vrijwel tegelijk afvraagt of  
er geen andere spelers geïntroduceerd 
moeten worden om de concurrentie  
te verhogen. 

Het spoorwegnet biedt nog wel  
voldoende ruimte om extra treinen  
te laten rijden, maar als de trein het 
moet winnen van de auto, dan kan 
dat niet binnen een regime waarbij 
 alleen de kosten van het spoorweg
vervoer zelf de hoofdrol spelen; de 
berekeningen zullen in een breder ka
der meegenomen moeten worden. Als  
deze problematiek wordt vergeleken 
met het schijnbare gemak waarmee  
telewerken autonoom groeit (en door 
maatregelen en stimulering misschien 
wel explosief zou kunnen groeien) of 
met het succes van de NSBusinesscard, 
waarbij verstokte automobilisten de 
trein ontdekken als alternatief, dan 
mag er wel meer fundamenteel en 
meer systematisch gekeken worden 
naar vervoer en de motieven waarom 
mensen zich massaal in de spits laten 
vervoeren. Daarbij lijkt de congestie 
op de wegen een tijdelijk verschijnsel. 
De Verenigde Staten zijn nog het enige 
Westerse land dat over langere tijd 
een bevolkingsgroei voorziet. In Europa 
zal de bevolking krimpen, wat zeker 
een invloed zal hebben op de vervoers
behoefte.
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proberen om te bouwen tot een rij
dend kantoor. De reistijd van 
Amsterdam naar Utrecht in een auto 
is volgens sommigen even lang als de
zelfde reis met paard en wagen in het 
jaar 1670. De vraag is of dat anno 
2007 niet slimmer kan, zeker nu er 
met de hulp van moderne technologie 
beter te communiceren is.  
De vakgenoten in India zijn in staat 
om ons grote delen werk uit handen 
te nemen terwijl zij in Azië wonen; 
kunnen we het dan in Nederland niet 
zo regelen dat we minder (tegelijk) 
hoeven te reizen?

discussie gevoerd worden over de 
 basisprincipes. De vervoersbedrijven 
moeten eerst in een commerciële we
reld overleven. Daarbij is het knelpunt 
op het spoorwegnet vooral een kwestie 
van materieel en minder van capaciteit 
van de infrastructuur. In de huidige 
verhoudingen mag je daarbij van een 
bedrijf onder marktdruk niet  
verwachten dat alleen voor het oplos
sen van een spitsprobleem extra mate
rieel wordt aangeschaft. En daarbij 
blijft het merendeel van de problemen 
liggen bij het gedrag van ons en onze 
werkgevers waar het om gebruik van 
de auto voor personenvervoer gaat.  
 
De welvaart en de individualisering 
hebben ons gedreven tot gevaarlijke 
en eenzame ritjes in slakkengang in 
een vrijwel lege auto, die  
we vervolgens  
 

the way we see it
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Capgemini levert aantoon
baar toegevoegde waarde 

aan de prestaties van zijn klanten in een 
groot aantal branches. Dit gebeurt met 
een compleet en innovatief aanbod van 
consulting, technology en outsourcing
diensten. Daarbij werkt de onderneming 
op een onderscheidende manier samen 
met haar klanten aan het behalen van 
snellere, betere en meer duurzame 
resultaten: de Collaborative Business 
Experience. Deze innovatieve samen
werking krijgt vorm door een hecht net
werk van technologiepartners, bewezen

methoden en hulpmiddelen en een sterk 
op samenwerking gerichte mentaliteit 
in de dagelijkse praktijk. Hiermee helpt 
Capgemini organisaties om nieuwe  
groeistrategieën te ontwikkelen en de  
mogelijkheden van technologie optimaal  
te benutten. 
Capgemini heeft wereldwijd ongeveer 
68.000 medewerkers in dienst.  
De organisatie realiseerde in 2006  
een omzet van 7,7 miljard euro.

Meer informatie is beschikbaar op 
www.nl.capgemini.com

  Over Capgemini en de  
 Collaborative Business Experience
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12pt space after. Kolorado helpis du 
vojoj, kaj multaj radioj havas nau ka
toj, sed Ludviko trinkis tri tre flava 
telefonoj, kaj kvar sxipoj stulte prip
ensis nau rapida birdoj, sed kvar mal
bela kalkuliloj vere malbone trinkis 
ses libroj. Du bona kalkuliloj veturas 
blinde.

Kvar radioj promenos, kaj nau tre 
malalta domoj gajnas kvar libroj. 
Multaj vere malbona bieroj falis. Du 
arboj kuris. Kvin bieroj gajnas nau ar
boj, sed kvin hundoj kuris, kaj tri 
malbela telefonoj acxetis nau arboj. 
Multaj malpura radioj veturas. 
Denvero malvarme igxis la malrapida 
libro, sed du katoj batos kvin tre eta 
domoj, kaj Ludviko parolis, sed 
Denvero promenos, kaj:
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arboj kuris. Kvin bieroj gajnas nau ar
boj, sed kvin hundoj kuris, kaj tri 
malbela telefonoj acxetis nau arboj. 

Londono. Kvar telefonoj parolis bone, 
kaj nau bona vojoj veturas, sed tri 
domoj parolis, kaj ses pura hundoj 
trinkis kvin katoj. Nau tre bona arboj 
skribas kvin vere bela birdoj. Ses klara 
cxambroj veturas. Kwarko igxis 
Denvero. Multaj hundoj skribas kvar 
malalta bildoj. Kvin tre eta bieroj 
saltas blinde, sed la strato skribas see.
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Londono. Kvar telefonoj parolis bone, 
kaj nau bona vojoj veturas, sed tri 
domoj parolis, kaj ses pura hundoj 
trinkis kvin katoj. Nau tre bona arboj 
skribas kvin vere bela birdoj. Ses klara 
cxambroj veturas. Kwarko igxis 
Denvero. Multaj hundoj skribas kvar 
malalta bildoj. Kvin tre eta bieroj 
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skribas kvin vere bela birdoj. Ses  
klara cxambroj veturas. Kwarko  
igxis Denvero.

Multaj hundoj skribas kvar malalta 
bildoj. Kvin tre eta bieroj saltas 
blinde, sed la strato skribas see. 
Londono. Kvar telefonoj parolis bone, 
kaj nau bona vojoj veturas, sed tri 
domoj parolis, kaj ses pura hundoj 
trinkis kvin katoj inde, sed la strato 
skribas see. Kvar telefonoj parolis 
bone, kaj nau bona vojoj veturas, sed 
tri domoj parolis, kaj ses pura hundoj 
trinkis kvin katoj inde, sed la strato 
skribas see. Kvar telefonoj parolis 
bone, kaj nau bona vojoj veturas, sed 
tri domoj parolis, kaj sesKvar telefonoj 
parolis bone, kaj nau bona vojoj vetu
ras, sed tri domoj parolis, kaj ses pura 
hundoj trinkis kvin katoj inde, sed la 
strato ribas see.
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