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Samenvatting

Het verkeerssysteem kan op verschillende manieren beter worden benut. Voor het wegverkeer  
is er bijvoorbeeld ruimte om de infrastructuur beter te benutten als reizigers verplaatsingen niet 
langer tijdens maar buiten de spits maken. Daarnaast is er ruimte om de vervoermiddelen beter te 
benutten, door de bezetting daarvan te verhogen (carpoolen, meer lading). Wordt een modaliteit 
overvraagd of genereert het gebruik ervan relatief grote negatieve maatschappelijke effecten,  
dan kan het wenselijk zijn een verplaatsing met een ander vervoermiddel te maken. Zo is het op  
af standen langer dan 50 km mogelijk kansrijk om voor de trein in plaats van de auto te kiezen; dat 
levert bovendien aanzienlijk minder CO2-emissie op. Zowel voor het personenvervoer als voor  
het goederenvervoer is het mogelijk de infrastructuur en de vervoermiddelen beter te benutten.  
De omvang van deze ruimte, en de belemmeringen om deze ruimte te benutten, verschillen per 
modaliteit.

  Wat is ruimte in het systeem?

Ruimte in het systeem bestaat uit onbenutte capaciteit in voertuigen én op infrastructuur.  
Deze ruimte heeft vier dimensies: 
1 De bezetting van voertuigen;
2 De benutting van infrastructuur;
3 Verschillen in ongebruikte capaciteit naar tijdstip op de dag;
4 Verschillen in ongebruikte capaciteit naar locatie. 

Het is mogelijk deze ruimte te benutten door reizigers en verladers te stimuleren om hun verplaatsing  
te verschuiven naar een ander tijdstip, naar een andere vervoersmodaliteit, of door zelfs voor een andere 
route of bestemming te kiezen. Ook kunnen verplaatsingen van personen en goederen op zo’n manier 
verschoven worden dat zij gebundeld kunnen worden, zodat de bezetting van voertuigen hoger wordt. 

  8 kansrijke verschuivingen

Opties om de beschikbare ruimte in het systeem te benutten, verschillen in de mate waarin ze kansrijk 
en wenselijk zijn. Een verschuiving is kansrijk als deze realiseerbaar is en een substantiële omvang heeft 
(genoeg ‘vlees op het bot’). Een verschuiving is wenselijk als deze een bijdrage levert aan maatschap- 
pelijke doelen. In deze studie verkent het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) 8 opties voor 
verschuivingen binnen en tussen modaliteiten, die mogelijk kansrijk zijn en gunstige maatschappelijke 
effecten hebben:

1 Verschuivingen binnen het wegverkeer (personen en vracht);
2 Verschuivingen binnen het spoorvervoer (personen en vracht); 
3 Verschuiving van auto naar trein voor afstanden boven 50 km;
4 Verschuiving van auto naar BTM (bus, tram en metro) voor afstanden tot 30 km;
5 Verschuiving van auto naar fiets voor afstanden tot 15 km;
6 Verschuiving van BTM naar fiets voor afstanden tot 15 km;
7 Verschuiving van luchtvaart naar (HSL-)trein voor afstanden tot 800 km;
8 Verschuiving het goederenvervoer van weg naar rail of binnenvaart.
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Van deze potentiële verschuivingen schetst het KiM in dit rapport de relatieve omvang, als aandeel  
van de totale huidige vervoerstroom. Dit doen we steeds onder de aanname dat de verschuiving geheel 
realiseerbaar is, waarmee we een bovengrens aangeven voor het verschuivingspotentieel. Hoeveel 
verschuiving daadwerkelijk haalbaar is, hangt af van de belemmeringen die reizigers en verladers hierbij 
ervaren, en van mogelijke andere beperkende randvoorwaarden die we in deze studie niet onderzocht 
hebben. Per onderzochte verschuiving bespreken we enkele belangrijke belemmeringen, evenals 
mogelijke oplossingsrichtingen. 

Verschuiving 1 en 2: Verandering van tijdstip en route
Voor het personenvervoer over de weg en per spoor is spitsvorming, met name in de ochtend, de 
grootste uitdaging. In principe is er buiten de spits voldoende capaciteit om de spitsreizigers op te 
vangen. Om hen te faciliteren bij de keuze voor een ander reistijdstip zijn vooral afspraken nodig met 
werkgevers en onderwijsinstellingen over flexibele werk- en onderwijstijden. Bij het spoorgoederen- 
vervoer en de binnenvaart zijn de kansen om te kiezen voor routes met beschikbare capaciteit, beperkt. 
Daarnaast heeft de binnenvaart te maken met piekdagen waarop de capaciteit van de sluizen te kort 
schiet, terwijl die capaciteit op andere dagen wel voldoende is. 

Verschuiving 1 en 2: Voertuigen hebben ongebruikte capaciteit
Zowel voor het personen- als voor het goederenvervoer zijn er kansen om de capaciteit van voer- 
tuigen beter te benutten. Bij het goederenvervoer zijn die kansen er vooral op de kortere afstanden, 
bijvoorbeeld door verplaatsingen of lading te bundelen, of door met kleinere voertuigen te werken 
(rightsizing). 

Verschuiving 3 en 7: Van auto en vliegtuig naar trein op de langere afstanden
In het personenvervoer is de verschuiving van de auto naar de trein op afstanden langer dan 50 km 
mogelijk kansrijk. Dit kan bovendien leiden tot aanzienlijk minder CO2-emissie. De capaciteit die de 
trein hiervoor nu vrij heeft, heeft een bovengrens met een orde-grootte van 1/6 van het totaal aantal 
lange autoverplaatsingen. Enkele belemmeringen bij deze verschuiving zijn de doorgaans relatief 
langere reistijden met de trein, en de hogere variabele reiskosten in het geval dat een gezelschap samen 
reist. Op internationale trajecten tot 800 km kan ook de verschuiving van vliegtuigverplaatsingen naar 
de (HSL-)trein kansrijk zijn. Met een beperkte capaciteitsverhoging en comfortverhogende maatregelen, 
vooral rond het overstappen, kan de trein in 2030 naar schatting zo’n 20% van de vliegtuigverplaatsingen 
tot 800 km van Schiphol accommoderen. Welke effecten dit heeft op de CO2-emissie, hangt echter af 
van wat er in dit scenario gebeurt met de vrijkomende capaciteitsruimte op Schiphol en de start- en 
landingsrechten.

Verschuiving 4, 5 en 6: In de stad van auto en BTM naar fiets of van auto naar BTM
Op kortere afstanden (tot 15 km) is in het personenvervoer de (elektrische) fiets een aantrekkelijk 
alternatief voor zowel de auto als de bus, tram en metro (BTM). Alleen is weinig bekend over de groei- 
capaciteit van de fietsinfrastructuur. Een verschuiving vanuit BTM kan wenselijk zijn op specifieke 
verbindingen en tijdstippen die kampen met een overvraag. Waar BTM nog ruimte vrij heeft, zou de 
verschuiving naar BTM ook korte autoverplaatsingen (tot 30 km) op kunnen vangen. Wel lijkt het 
aandeel van de autoverplaatsingen waarvoor dit kansrijk is, beperkt. Bovendien is de relatieve reistijd  
per BTM op deze afstanden relatief ongunstig. 

Voor een verschuiving van auto en BTM naar de fiets geldt dat ongunstige weersomstandigheden, 
bezweet aankomen op de bestemming en het vervoeren van personen of zware bagage een belemme- 
ring zijn om hiervoor te kiezen. In het geval van korte BTM-verplaatsingen is onderwijs een belangrijk 
verplaatsingsdoel, maar scholieren en studenten die een OV-studentenkaart hebben, missen een 
financiële prikkel om over te stappen op de fiets. 
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Verschuiving 8: Containers van weg naar spoor en binnenvaart
Vooral het vervoer van containers biedt een mogelijkheid om het goederenvervoer te verschuiven  
van de weg naar het spoor en de binnenvaart. Op de korte termijn lijkt het mogelijk om 10-20%  
van de containerverplaatsingen te verschuiven van de weg naar het spoor en de binnenvaart.

Beperkingen van de studie
Hoewel dit onderzoek een brede reikwijdte heeft, geeft het geen totaalbeeld. De onderzochte  
potentiële verschuivingen zijn een selectie van verschuivingen die op basis van vooronderzoek het 
meest kansrijk en maatschappelijk wenselijk lijken. Dat neemt niet weg dat er ook andere potentieel 
kansrijke verschuivingen kunnen bestaan die we in dit onderzoek niet behandeld hebben. Daarnaast  
zijn er alternatieve oplossingsrichtingen, zoals niet anders maar minder reizen. Verder benadrukken  
wij dat dit onderzoek geen haalbaarheidsonderzoek is. Substitutie is daadwerkelijk haalbaar, maar 
onder welke voorwaarden en op welke termijn, zijn vragen voor verder onderzoek. 
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 1 Aanleiding, doel  
en aanpak

1.1 Aanleiding en nieuwe actualiteit 

In de publicatie ‘Contouren van een geïntegreerd vervoersysteem’ van december 2018 (Van der 
Waard & Visser, 2018) heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) een voorzet gegeven 
voor enkele beleidsopties die kansrijk zijn om een verbeterde samenhang en uitwisseling tussen 
modaliteiten te stimuleren. Deze beleidsopties zijn kansrijk in termen van hun verwachte omvang 
(er zit voldoende ‘vlees op het bot’) en mogelijke realiseerbaarheid. In de voorliggende studie 
bouwen we op deze studie voort.

Aanleiding
De aanleiding voor dit onderzoek is de behoefte bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
(IenW) om de bestaande infrastructuur beter te benutten. Het ministerie heeft hiervoor drie redenen, 
namelijk:
• Op piekmomenten een overbelasting van de infrastructuur voorkomen en verminderen;
• De behoefte aan nieuwe infrastructuur verminderen of uitstellen, zowel uit budgettair oogpunt als  

uit het oogpunt van ruimtedruk, leefbaarheid en klimaat;
• Mobiliteit verduurzamen door middel van een modal shift. 

Als vervolgonderzoek op ‘Contouren van een geïntegreerd vervoersysteem’ verkennen we in deze studie 
of de als kansrijk aangeduide opties ook haalbaar zijn. Daarnaast gaan we meer in detail op zoek naar 
andere opties om de samenhang en uitwisseling tussen modaliteiten te verbeteren, om zo een meer 
geïntegreerd vervoersysteem te realiseren.

Invloed COVID-19-pandemie
De COVID-19-pandemie van 2020/2021 heeft een nieuwe dimensie aan het begrip ‘beschikbare ruimte’ 
toegevoegd. In de eerste weken van de lockdown in 2020 zorgden de reisbeperkingen ervoor dat files 
op de wegen uitbleven en treinen een vrije doorgang hadden. Ging de discussie voor de COVID-19-crisis 
voornamelijk over de beschikbare capaciteit van de infrastructuur, tijdens de crisis verschoof ze naar het 
effect van capaciteitsbeperkingen op het maximum aantal reizigers in trein, bus, tram en metro (BTM). 
Los van het verloop ervan kan de COVID-19-crisis mogelijk ook structurele effecten hebben op de 
vervoersvraag, bijvoorbeeld als mensen vaker thuis werken en vaker de auto of fiets gebruiken in plaats 
van het openbaar vervoer. 

Volgens de meest recente middellangetermijnprognose (Franke, 2021) kan zowel het aantal gereisde 
kilometers per trein als dat per BTM in 2025 weer het niveau van voor de COVID-19-crisis bereikt 
hebben. Een voorwaarde hiervoor is dat de contactbeperkende maatregelen in 2021 aflopen en zich 
geen nieuwe besmettingsgolf voordoet. In een pessimistisch scenario, met ook in 2022 nog contact-
beperkende maatregelen, liggen het trein- en BTM-gebruik in 2025 respectievelijk 6% en 9% onder het 
niveau van 2019. Voor het wegverkeer op het hoofdwegennet stelt de meest recente prognose (Knoope  
et al., 2021) dat het personenvervoer in 2026 zo’n 4 à 8% hoger ligt dan in 2019, terwijl het goederen-
vervoer met iets minder dan 10% zal zijn gegroeid. Afhankelijk van de ontwikkeling van de COVID-19-
pandemie vanaf de zomer van 2021 kan de daadwerkelijke ontwikkeling hoger of lager uitkomen.
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Wat betekent dit voor het voorliggende onderzoek? Gezien de hoge mate van onzekerheid over de 
blijvende effecten van de COVID-19-crisis en gezien het doel van deze studie, gaan we hier uit van de 
capaciteiten van de netwerken en van de vraag naar mobiliteit zoals deze voorafgaand aan de pandemie 
waren. Eventuele structurele gedragseffecten door COVID-19 laten we buiten beschouwing. 

1.2 Doel

Wanneer er meer uitwisseling tussen vervoersmodaliteiten plaatsvindt, wordt de beschikbare ruimte  
in het vervoersysteem beter benut. Dit roept wel vragen op:

1 Hoeveel vrije ruimte is er nog in het vervoersysteem, en bij welke modaliteiten zit die ruimte? 
2  In hoeverre is het voor de overheid, bedrijven en burgers haalbaar om verplaatsingen (passagiers  

of goederen) te verschuiven naar rustige tijdstippen op de dag of naar modaliteiten waar nog vrije 
ruimte bestaat? 

3 Welke effecten heeft een dergelijke verschuiving in termen van congestie en emissies? 

In de voorliggende studie leggen we de nadruk op de vragen 1 en 2. Vraag 3 stippen we alleen op 
hoofdlijnen aan. 

1.3 Aanpak

Ruimte in het vervoersysteem is een complex begrip, en kan op verschillende manieren ingevuld 
worden. In deze studie passen we een systematische zoekmethode toe om ruimte in het systeem te 
vinden (zie hoofdstuk 2). 

Deze methode passen we vervolgens toe op enkele mogelijk kansrijke substitutiemogelijkheden. Het 
doel hiervan is niet om een totaalbeeld van het Nederlandse mobiliteitssysteem te schetsen, maar om 
de zoekmethode te illustreren en daarbij enkele beleidskansen te identificeren. 

In dit rapport hebben we de volgende potentiële verschuivingen onderzocht:
1 Verschuivingen binnen het wegverkeer (personen en vracht);
2 Verschuivingen binnen het spoorvervoer (personen en vracht); 
3 Verschuiving van auto naar trein voor afstanden boven 50 km;
4 Verschuiving van auto naar BTM voor afstanden tot 30 km;
5 Verschuiving van auto naar fiets voor afstanden tot 15 km;
6 Verschuiving van BTM naar fiets voor afstanden tot 15 km;
7 Verschuiving van luchtvaart naar (HSL-)trein voor afstanden tot 800 km;
8 Verschuiving het goederenvervoer van weg naar rail en binnenvaart.

Het merendeel van deze verschuivingen heeft het KiM al eerder aangemerkt als kansrijk omdat de 
ontvangende modaliteit vermoedelijk over onderbenutte ruimte beschikt en omdat een verschuiving 
maatschappelijk wenselijke effecten kan hebben, namelijk in het rapport ‘Contouren van een geïnte-
greerd vervoersysteem’ (Van der Waard & Visser, 2018). Bijvoorbeeld verschuiving nummer 3 (van auto 
naar trein voor afstanden boven 50 km) zou de CO2-emissie door het mobiliteitssysteem substantieel 
kunnen verlagen. Aan de in Van der Waard en Visser (2018) genoemde verschuivingen hebben we op 
verzoek van IenM nog drie aanvullende verschuivingen toegevoegd: mogelijke verschuivingen binnen 
het wegverkeer (1), binnen het spoorvervoer (2), en modal shift in het goederenvervoer (8).
In dit rapport identificeren we mogelijke kansen om het verkeer- en vervoersysteem beter te benutten 
door reispatronen te veranderen. Een geheel andere aanpak is om niet in te zetten op anders reizen, 
maar op minder reizen. Wanneer bijvoorbeeld voorzieningen meer in de nabijheid van hun gebruikers 
gebracht worden, is minder mobiliteit nodig om hetzelfde niveau van bereikbaarheid te kunnen bieden. 
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En door activiteiten op afstand uit te voeren (bijvoorbeeld thuiswerken of online winkelen) kunnen 
verplaatsingen overbodig worden gemaakt. Dergelijke oplossingen vallen buiten de reikwijdte van dit 
rapport, maar dit betekent niet dat zij niet kansrijk kunnen zijn. 

1.4 Afbakening

De gekozen aanpak impliceert verschillende beperkingen voor deze studie. Ten eerste kijken we in deze 
studie slechts naar een deel van de verschuivingen die mogelijk zijn binnen het mobiliteitssysteem. Dit 
wil niet zeggen dat er naast de genoemde verschuivingen geen andere kansen bestaan om het vervoer-
systeem beter te benutten – zo kunnen ook de luchtvaart, BTM en vaarwegen kansen bieden om vrije 
ruimte te vinden en te benutten – maar in deze studie gaan we daar niet op in.

Een tweede afbakening ligt in de mate van complexiteit van de onderzochte verschuivingen.  
De in het systeem beschikbare ruimte kan op verschillende manieren benut worden:
• Verschuiving binnen dezelfde modaliteit, zoals verandering vertrek/aankomsttijd, carpooling, 

verschuiving van hoofdwegennet (HWN) naar onderliggend wegennet (OWN);
• Verschuiving tussen modaliteiten, zoals autogebruikers verleiden om met trein, BTM of fiets  

te reizen;
• Verschuivingen van hogere (tweede, derde, ..) orde, zoals BTM-reizigers verleiden om met de  

fiets te reizen, zodat BTM vervolgens ruimte vrij heeft om huidige autogebruikers op te vangen;  
of huidige treingebruikers verleiden om buiten de spits te reizen, zodat de trein vervolgens  
ruimte vrij heeft om huidige autogebruikers tijdens de spits op te vangen.

Een verschuiving binnen dezelfde modaliteit of tussen modaliteiten kan in sommige gevallen direct 
leiden tot een betere benutting van het vervoersysteem. Maar in andere gevallen treden gewenste 
effecten pas op wanneer er sprake is van een indirecte doorwerking via complexere mechanismen.  
Denk hierbij aan ketens van verschuivingen, waarbij de ene verschuiving ruimte creëert voor de vol- 
gende. Dergelijke indirecte (hogere-orde-) verschuivingen stippen we alleen aan als mogelijke kansen, 
maar analyseren we in deze studie niet kwantitatief. 

Ten derde hebben de geïdentificeerde benuttingskansen in eerste instantie nog een hypothetisch 
karakter, waarbij niet vastgesteld kan worden dat deze kansen ook daadwerkelijk haalbaar zijn. In deze 
studie verkennen we vooral verschillende zoekrichtingen en identificeren we mogelijke belemmeringen, 
maar verder onderzoek zou nodig zijn om de haalbaarheid van de geschetste verschuivingen te toetsen. 
Concreet betekent dit dat we in het geval dat er in het systeem potentieel vrije ruimte is (bijvoorbeeld 
vrije stoelen in de trein), verkennen voor hoeveel verschuivingen dit ruimte biedt aangenomen dat 
volledige substitutie mogelijk is (bijvoorbeeld automobilisten worden ertoe overgehaald de trein te 
nemen en de auto te laten staan). Vervolgonderzoek zou nodig zijn om vast te stellen hoeveel substitutie 
haalbaar is. Uit eerder onderzoek is bekend dat het in de praktijk een uitdaging is om een substitutie te 
bewerkstelligen, en dat de kansen hiervoor per modaliteit en per gebied verschillen (Savelberg et al., 
2009). Ook verschilt de haalbaarheid al naar gelang we naar de korte of de lange termijn kijken: hoe 
verder de tijdshorizon, des te meer veranderingen mogelijk worden. Bij elke verschuiving gaan we in  
dit rapport wel in op de belangrijkste belemmeringen en oplossingsrichtingen, maar zonder daarbij 
uitputtend te zijn. 
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De laatste afbakening ligt in de precisie van de analyse. Om de ruimte binnen de modaliteiten nauw-
keurig te kunnen meten, zouden zeer uitgebreide en gedetailleerde data nodig zijn, die slechts ten dele 
daadwerkelijk beschikbaar zijn. Deze databeperking heeft verschillende dimensies. Ten eerste zijn voor 
het grootste deel van de analyse alleen geaggregeerde data beschikbaar, zoals de totale vervoers-
capaciteit landelijk of per (type) regio. Een gedetailleerde haalbaarheidsanalyse zou met data per relatie 
moeten analyseren wat de specifieke kansen en (on)mogelijkheden op die relatie zijn. In deze studie 
hebben we een dergelijke gedesaggregeerde analyse niet uitgevoerd (een uitzondering is de verschuiving 
van luchtvaart naar trein, verschuiving type 7), maar we kunnen wel handvatten bieden om te bepalen 
voor welke verschuivingskansen een dergelijke vervolgstudie het meest kansrijk lijkt. 

De belangrijkste databron die we gebruiken, is de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA). Voor 
BTM en trein vloeit er een beperking voort uit het gebruik van de NMCA 2017.1 Zoals we in hoofdstuk 2 
bespreken, kunnen we ruimte onderscheiden naar de benutting van infrastructuur (capaciteit om per 
km infrastructuur meer voertuigen te laten passeren) en naar de bezetting van het voertuig (capaciteit 
om per voertuig meer passagiers of lading te vervoeren). In de NMCA voegen we deze dimensies van 
ruimte samen, en is verder onderscheid dus niet mogelijk. Ook een onderscheid tussen bus, tram en 
metro kunnen we niet maken, waardoor we BTM als samengestelde categorie behandelen. Verder heeft 
ruimte in het NMCA een hypothetisch karakter, omdat het hierbij om een schets van de toekomst gaat. 
Momenteel is 2040 het zichtjaar. De beschikbare ruimte in de trein is bijvoorbeeld gebaseerd op de 
aanname dat treinen met maximaal mogelijke lengte en minimale opvolgtijd rijden, in configuraties  
die momenteel nog niet voorkomen. Capaciteitsdata voor een recent jaar zijn voor het openbaar vervoer 
niet publiek beschikbaar. Gebruiksdata voor het openbaar vervoer (hier afkomstig uit OViN) zijn juist 
alleen voor recente jaren beschikbaar en kunnen niet zonder meer geëxtrapoleerd worden naar de 
(verre) toekomst. Bij het openbaar vervoer vergelijken we dus noodzakelijkerwijs de huidige vraag met 
een hypothetische toekomstige aanbodsituatie. Verder is voor fietsen en lopen de maximale vervoers-
capaciteit onbekend. Vermoedelijk is voor deze modaliteiten nog voldoende groeiruimte beschikbaar, 
met uitzondering van een beperkt aantal locaties in de vier grote steden (G4) waar zich fietsfiles kunnen 
voordoen. Hiervoor verwijzen we naar vervolgonderzoek. 

Om de complexiteit te beperken kijken we in deze studie steeds alleen naar de hoofdvervoer- 
wijze. Hierdoor kunnen we het aantal verplaatsingen per fiets en BTM onderschatten, omdat bij ge- 
combineerde trein-fiets- en trein-BTM-reizen de trein als hoofdvervoermiddel aangewezen wordt.  
Bij gecombineerde trein-auto-verplaatsingen kan óf de trein óf de autoverplaatsing wegvallen, af-
hankelijk van met welke modaliteit de reiziger de grootste afstand aflegt. Tot slot ligt de focus op het 
oplossen van de capaciteitsproblemen op het hoofdwegen-, hoofdspoorwegen- en hoofdvaarwegen- 
net. Het OWN en het stedelijke vervoersysteem betrekken we in de analyse voor zover het hiermee 
verband houdt. 

1.5 Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk gaan we dieper in op de vraag hoe ruimte in het vervoersysteem geïdenti- 
ficeerd en benut kan worden. In de hoofdstukken 3 tot en met 10 passen we deze zoekmethode toe  
op de acht mogelijk kansrijke verschuivingen, met als resultaat een aantal hypothetische kansen. Per 
verschuiving gaan we ook beknopt in op de vraag welke belemmeringen en oplossingen bestaan om 
deze benuttingskansen daadwerkelijk te verzilveren. In hoofdstuk 11 brengen we de inzichten samen. 

1 Parallel aan deze studie komt ook de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 uit, waarin recentere data opgenomen zijn.  
Deze data waren voor de voorliggende studie niet beschikbaar.
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 2 Wat is ruimte in het 
mobiliteitssysteem?

2.1  Dimensies van ruimte

Het mobiliteitssysteem is een gelaagd systeem van vervoersdiensten, verkeersdiensten en verkeers-
infrastructuur (zie Van de Riet & Egeter, 1998; Schoemaker, 2002). De drie lagen van het systeem maken 
gezamenlijk de mobiliteit van goederen en personen mogelijk (Van der Waard & Visser, 2018). Bij het 
zoeken naar ruimte in het mobiliteitssysteem kijken we in eerste instantie naar onbenutte capaciteit, 
zowel in het voertuig als op de infrastructuur. De op de verkeersinfrastructuur beschikbare vrije 
 capaciteit noemen we in het vervolg van dit rapport ‘ruimte naar benutting’ (van de infrastructuur), bij  
de beschikbare vrije ruimte in voertuigen spreken we van ‘ruimte naar bezetting’ (van voertuigen).

Naast de twee genoemde dimensies van ruimte maken we nog een ander onderscheid. Omdat we  
bij het mobiliteitssysteem te maken hebben met diensten (in tegenstelling tot fysieke producten), is de 
vrije capaciteit gebonden aan een ruimtelijke en een temporele dimensie. Kort gezegd: een dienst be- 
staat op de specifieke locatie en op het tijdstip waar deze geproduceerd wordt, en kan niet zondermeer 
verplaatst of opgespaard worden. In totaal komen we dus uit op een viertal dimensies die samen de 
ruimte in het mobiliteitssysteem bepalen. Overigens kunnen deze dimensies alleen analytisch van 
elkaar onderscheiden worden, al hangen ze in de praktijk wel met elkaar samen. 
De vier dimensies zijn:
1  Ruimte naar benutting: de capaciteit om per km infrastructuur meer voertuigen te laten passeren, 

bijvoorbeeld het aantal passerende (vracht)auto’s op een wegvak; 
2  Ruimte naar bezetting: de capaciteit om per voertuig meer personen of goederen te vervoeren. 

Denk aan het aantal passagiers per auto, of de beladingsgraad van een vrachtauto; het aantal 
passagiers per vloeroppervlak in trein of BTM;

3  Ruimte naar tijd: de capaciteit om op specifieke tijdstippen meer personen of goederen te 
 vervoeren. Bijvoorbeeld de vrije capaciteit overdag buiten de spits en in de nacht;

4  Ruimte naar locatie: de capaciteit om op specifieke routes meer personen of goederen te ver- 
voeren, zoals de tegenspits in de Randstad, en de hoofdwegen in Noord-Nederland.

Ruimte naar benutting
Van ruimte naar benutting weten we het meeste, in ieder geval voor het wegverkeer. Het zogeheten 
fundamenteel diagram (traffic flow density diagram) laat zien hoe de omvang van de door een rij- 
baan geleverde verkeersdiensten afhangt van de hoeveelheid verkeer die deze moet verwerken (zie 
figuur 2.1). Is de benutting beperkt, dan kan de rijbaan meer verkeersdiensten bieden wanneer meer 
voertuigen van deze rijbaan gebruik willen maken. Wanneer het aantal voertuigen een kritieke grens 
overschrijdt, ontstaat echter congestie, en nemen de haalbare rijsnelheden af. Wanneer na dit punt  
nog meer voertuigen op de rijbaan toegelaten worden, daalt de capaciteit voor het leveren van de 
verkeersdiensten. De ruimte naar benutting heeft dus geen harde technische grens, maar wel een 
optimaal niveau van benutting waarna een verdere intensivering van het gebruik ervan niet wenselijk  
is vanuit het oogpunt van de doorstroming. 
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 Figuur 2.1 Fundamenteel diagram (Bron: Rijkswaterstaat, 2015).

De maximale capaciteit van een weg hangt af van het aantal rijstroken, (het verschil in) de snelheid  
en het rijgedrag van de deelnemers. De capaciteit kan worden verhoogd door bijvoorbeeld intelligente 
transportsystemen (ITS) en snelheidsmaatregelen in te zetten.

Ruimte naar bezetting
Ruimte naar bezetting is complexer dan ruimte naar benutting. Soms is de grens hard door vigerende 
wetgeving: in een bus die sneller dan 80 km/uur rijdt, mogen mensen niet staan, en is het aantal stoelen 
dus een harde bovengrens voor het aantal passagiers dat maximaal vervoerd mag worden. Voor 
personenauto’s geldt om dezelfde reden een harde grens: de maximale bezetting staat gelijk aan het 
aantal veiligheidsgordels. Maar in het stedelijk busvervoer, en in de meeste vormen van spoorgebonden 
openbaar vervoer, is de grens meer fluïde en gerelateerd aan comfort in plaats van wetgeving. Hier is 
sprake van een afweging tussen de vervoerscapaciteit en de beleving van de reis door passagiers. Bij  
een lage bezetting (bijvoorbeeld alleen de in gebruik zijnde zitplaatsen maar niet de staanplaatsen) 
zullen passagiers de reis als prettiger ervaren dan wanneer ook alle staanplaatsen bezet zijn. Het aantal 
staanplaatsen kan hierbij tot zeer hoge aantallen opgerekt worden. Wanneer een voertuig zo zwaar 
bezet is dat fysiek contact tussen passagiers onvermijdelijk is (passagiers leunen – ongewild – tegen 
elkaar aan) wordt ook wel gesproken van ‘crush density’. Op het lokale spoornet van Mumbai worden 
tijdens de spits bijvoorbeeld bezettingen gerealiseerd tot 16 passagiers/m2, oftewel 250% van de 
ontwerpcapaciteit (Bellman, 2007). Bij het bepalen van de maximale ruimte naar bezetting moeten we 
dus aannames maken over welk punt op de afruil tussen capaciteit en comfort gekozen wordt. Dit kan 
een politieke keuze zijn, maar het punt kan ook volgen uit reizigersvoorkeuren. Dit laatste is het geval 
als reizigers er boven een bepaald niveau van drukte voor kiezen om niet meer met het openbaar 
vervoer te reizen, zodat dit niveau van bezetting het maximaal haalbare wordt. Door de COVID-19-
pandemie heeft de ruimte naar bezetting overigens een nieuwe urgentie gekregen. Zo was er tot  
1 juli 2020 een harde grens voor het aandeel treinstoelen dat gebruikt mochten worden, waardoor  
de capaciteit van het systeem als geheel sterk ingeperkt was. Op het moment van schrijven is deze 
harde grens niet meer van toepassing. 

Een andere complicatie is dat het onderscheid tussen ruimte naar bezetting en ruimte naar benutting 
niet bij alle modaliteiten toepasbaar is. Bij actieve modaliteiten vervalt het begrip bezetting. We gaan 
doorgaans uit van één persoon op één fiets, ook al zijn er uitzonderingen op deze regel, bijvoorbeeld als 
ouders een kind achterop hebben onderweg naar school. Ook is er nauwelijks inzicht in de benutting 
van de betreffende infrastructuur, noch conceptueel (wanneer spreek je van een fietsfile? Wat betekent 
congestie voor voetgangers?) noch empirisch (niet standaard gemeten). Ook bij het vervoer door 
pijpleidingen kan geen onderscheid tussen bezetting en benutting gemaakt worden. 
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Ruimte naar tijd en locatie
Bij de derde dimensie, ruimte naar tijd, gaat het om de verschillen in capaciteit tussen periodes op de 
dag, bijvoorbeeld spitsuur versus nachtelijk uur, dag van de week, en periodes in het jaar. Het spitsuur 
kunnen we verder onderscheiden in de smalle spits (7:00-9:00 en 16:00-18:00) en de brede spits 
(6:00-10:00 en 15:00-19:00). Het gebruik van de weginfrastructuur varieert per uur, per dag en over  
het jaar, maar ook per regio en type verbinding, namelijk het HWN of het OWN. Zie figuur 2.2. Op de 
piekmomenten en op de filelocaties wordt de maximale capaciteit van de weginfrastructuur bereikt. 
Daarbuiten is nog ruimte beschikbaar op de weginfrastructuur.

Totaal over 200 locaties verspreid over het land
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 Figuur 2.2  Voorbeelden van de benutting van de hoofdwegen over de dag en door de week (Bron: NDW).
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De vierde dimensie is die van ruimte naar locatie. Vrije ruimte bestaat op specifieke weg-, spoor- of 
andere verbindingen, en ook in specifieke rijrichtingen. Zo kan een verbinding naar de Randstad in één 
richting volledig benut zijn, terwijl in de tegenovergestelde richting nog vrije ruimte beschikbaar is. Dit  
is het geval wanneer het verkeer op een verbinding sterke spitsvorming kent, met in tegenovergestelde 
richting een tegenspits. Voor voetgangers en mogelijk ook voor fietsers kan het onderscheid naar 
richting minder scherp zijn, wanneer drukte in de ene richting ook het verkeer in de tegenovergestelde 
richting hindert. Wanneer voor hetzelfde herkomst-bestemmingspaar meerdere routes mogelijk zijn, 
kan ook een verandering van de routekeuze ertoe leiden dat de vrije ruimte beter wordt benut. 

Benutting van ruimte
Wanneer we op basis van de vier dimensies vrije ruimte gevonden hebben, is vervolgens de vraag  
welke doelen te bereiken zijn als deze ruimte met verschuivingen wordt benut. Wanneer bijvoorbeeld 
een bepaalde mate van groeiruimte in het openbaar vervoer bestaat, is deze dan voldoende om zoveel 
automobilisten (bestuurders) op te vangen dat de congestie op het wegennet afneemt? En is in dat ge- 
val de uitgespaarde CO2-emissie substantieel ten opzichte van de totale emissie, of slechts marginaal? 
Een antwoord op deze vragen begint met het vaststellen van verschillen in de gebruiksvolumina (zie  
ook Bakker et al., 2015). Soms spreken we in dit kader van de relatieve omvang van communicerende 
vaten (figuur 2.3). 
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 Figuur 2.3 Voorbeeld van verschil in relatieve omvang van gebruiksvolumina.

In het voorbeeld blijkt er in het openbaar vervoer ruimte te zijn voor een toename van het aantal 
verplaatsingen met 5,5%. Doordat het openbaar vervoer in omvang kleiner is dan het wegverkeer, 
vertegenwoordigt deze groeiruimte in het openbaar vervoer echter slechts 1% van het autoverkeer.  
Bij een verschuiving tussen modaliteiten kan een relatief grote stijging voor de ene modaliteit (ten 
opzichte van het totale aantal verplaatsingen) dus mogelijk leiden tot een relatief kleine daling voor  
de andere modaliteit. Dit inzicht speelt een centrale rol in deze studie, en zal bij de kansrijke ver- 
schuivingen waar relevant steeds terugkomen. 
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Belemmeringen voor benutting
Tot nu toe hebben we geredeneerd vanuit het perspectief van het aanbod: als er is ruimte voor groei in 
modaliteit A, wat zouden de consequenties zijn als deze groei volledig ten koste gaat van modaliteit B? 
Voor een volledig beeld moet echter ook gekeken worden naar het perspectief van de gebruiker. 
Hoeveel gebruikers van modaliteit B zijn beschikbaar en bereid om de vrije ruimte in modaliteit A op  
te vullen? Hierbij moeten we bedenken dat er vanuit de gebruiker gezien vaak een reden zal zijn om de 
vrije capaciteitsruimte niet uit eigen initiatief te gebruiken. Het feit dat vrije capaciteit op een bepaald 
moment, op een bepaalde locatie en binnen een bepaalde modaliteit niet gebruikt wordt, terwijl elders 
in het systeem congestie bestaat, impliceert dat het gebruik van die vrije capaciteit onder de huidige 
omstandigheden voor gebruikers niet de optimale keuze is. Zo kan een verschuiving van binnen naar 
buiten de spits of van auto naar trein vanuit het mobiliteitssysteem gezien wenselijk zijn, maar voor 
individuele gebruikers tot ongemak of hogere kosten leiden (nutsvermindering). 

Vanuit een economisch perspectief kunnen we het begrip ‘kosten’ hier breed opvatten: 
• Financieel: met meerdere reizigers is een reis per trein bijvoorbeeld al snel duurder dan een  

reis per auto;
• Comfort: een reiziger die zijn voertuig met anderen deelt, is minder vrij in zijn gedrag  

(stijl en volume van muziek, voertuig rommelig of juist heel net en hygiënisch houden);
• Organisatorisch: afspraken maken met werkgever en kinderopvang om eerder of juist later  

te komen om de spits te vermijden; zorgen dat er personeel beschikbaar is om ’s nachts een  
lading goederen te ontvangen;

• Moeite: voor het eerst een treinabonnement regelen; wennen aan reizen volgens een dienst- 
regeling, in plaats van zelf spontaan de vertrektijd kiezen

Van Wee et al. (2019) spreken in dit verband over de substitueerbaarheid van reisalternatieven. 
Naarmate twee reisopties sterker van elkaar afwijken op kenmerken waaraan de reiziger of verlader 
waarde hecht, worden ze minder goede alternatieven voor elkaar. Hoe lager de substitueerbaarheid  
van twee reisopties, des te groter de belemmering om tussen deze opties te verschuiven, en des te 
kleiner de kans dat reizigers of verladers uit eigen initiatief de stap zullen nemen. Belemmeringen om  
het mobiliteitssysteem beter te benutten, zijn dus zeer divers van aard, en verschillen per verschuiving. 

Hoe hoog de kosten of de nutsvermindering van een verschuiving voor reizigers of verladers zijn,  
is contextueel: deze hangen onder andere af van de plek waar iemand woont, werkt en recreëert, de 
voertuigen die hij of zij bezit, de contracten en abonnementen die hij op dat moment heeft afgesloten, 
en de reisgewoonten en logistieke systemen waaraan hij is gewend. Op de korte termijn staan veel  
van deze factoren min of meer vast, maar op de langere termijn zijn actoren beter in staat om deze te 
veranderen. De aard en ernst van de belemmeringen, en daarmee de haalbaarheid van een verschuiving, 
verschillen dus ook tussen de korte en de lange termijn. 
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2.2  Reikwijdte en selectie

In deze studie brengen we de belemmeringen voor mogelijke verschuivingen niet volledig in kaart.  
Bij de uitwerking van de mogelijk kansrijke verschuivingen redeneren we steeds eerst vanuit de aan- 
bods zijde, waarbij we de vraagzijde beperkt of niet meenemen. Wanneer we het hebben over een  
verschuivingspotentieel, is dit dus slechts een hypothetisch potentieel, op basis van inzichten vanuit de 
aanbodkant en de omvang van de gebruiksvolumina. Ook kan niet berekend worden wat voor effecten 
de besproken verschuivingen op de congestie hebben, omdat hierbij een aanzuigende werking (induced 
demand) kan spelen. Wanneer bijvoorbeeld een verschuiving van de ene naar de andere modaliteit 
capaciteitsruimte vrij speelt, kan dit nieuwe verplaatsingen aantrekken waardoor de congestie niet of 
minder sterk afneemt dan wanneer die aanzuigende werking er niet zou zijn. 

Per verschuiving bespreken we de belangrijkste factoren die het al dan niet mogelijk maken om  
het hypothetische potentieel daadwerkelijk te realiseren. Verschuivingskansen van luchtvaart naar 
internationaal (HSL-)spoor (hoofdstuk 9) vormen hierop een uitzondering, omdat we hiervoor ook  
de belemmeringen en oplossingen kwantitatief onderzocht hebben. 

In de komende hoofdstukken passen we deze methode toe op de acht onderscheiden kansrijke ver- 
schuivingen. Zoals uitgelegd in paragraaf 1.4, hebben we de selectie beperkt tot verschuivingen binnen 
dezelfde modaliteit en directe verschuivingen tussen modaliteiten. Hogere-orde-verschuivingen nemen 
we hier niet in detail mee omdat deze een hogere mate van complexiteit hebben. Hierbij motiveren we 
steeds eerst kort wat de verschuiving inhoudt en waarom deze wenselijk kan zijn, en vervolgens brengen 
we aan de hand van de vier dimensies van ruimte in kaart wat het maximale hypothetische verschuivings- 
potentieel is. Groei- en verschuivingspotentieel drukken we steeds uit in relatieve grootheden  
(bijvoorbeeld procentuele verschuivingen). Procentuele veranderingen kunnen soms op kleine absolute 
aantallen slaan. Waar nodig spreken we daarom ook in termen van absolute aantallen verplaatsingen. 
En ten slotte bespreken we de belangrijkste factoren die de verschuiving al dan niet mogelijk maken, 
vanuit het perspectief van de gebruiker. 
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 3 Verschuivingen  
binnen het wegverkeer 
(personen en vracht)

Het	wegverkeer	kampt	op	specifieke	plaatsen	en	tijdstippen	met	overvraag	(de	vraag	naar	verkeers-
diensten is hoger dan de capaciteit), terwijl buiten die knelpunten nog vrije ruimte beschikbaar is. 
Overvraag uit zich in congestie, en (ernstige) congestie leidt indirect tot hogere emissies omdat voer- 
tuigen vaker moeten stoppen en optrekken. Als de vrije ruimte beter benut wordt, kunnen congestie 
en emissies afnemen terwijl de verkeers- en vervoersprestaties gelijk blijven. De daadwerkelijke 
impact hangt overigens af van de mogelijke aanzuigende werking die gepaard kan gaan met het 
afnemen van de congestie. 

De verschuiving binnen het wegverkeer bestaat uit een betere benutting van de wegcapaciteit, en  
een hogere bezetting van de voertuigen (voor zowel personen- als vrachtverkeer over de weg). 

3.1 Ruimte voor verschuiving

Ruimte naar benutting
In hoeverre is er op de hoofdwegen nog ruimte voor meer (vracht)auto’s? Een gebruikelijke indicator 
voor het wegennet is de Intensiteit/Capaciteit-ratio (I/C-ratio). Deze ratio geeft aan in hoeverre de 
capaciteit van een rijbaan wordt gebruikt voor het verplaatsen van voertuigen. In theorie is de benutting 
bij I/C-ratio’s tot 1,0 volledig, maar in de praktijk wordt gewerkt met een lagere maximaal acceptabele 
I/C-waarde van 0,80 à 0,85 (RWS, 2012: 75). De reden hiervoor is dat bij hogere waarden rijsnelheden 
afnemen en er reistijdverlies ontstaat. 

De meest recente landelijke kaartbeelden van I/C-ratio’s zijn die van Rijkswaterstaat voor de situatie  
in 2018 (zie figuur 3.1). Hierbij wordt uitgegaan van de smalle ochtendspits (7:00-9:00) en avondspits 
(16:00-18:00), en wordt steeds de gemiddelde I/C-ratio weergegeven. Voor de restdag (middag en nacht) 
wordt het maatgevende (drukste) uur aangehouden. Tijdens het grootste deel van de restdag (met name 
de nacht) is er dus meer vrije capaciteit op het wegennet dan het kaartbeeld suggereert. Tijdens de avond- 
spits wordt op verschillende corridors in het HWN de capaciteitsgrens van 0,8 overschreden. Buiten de 
Randstad en in de tegenspits is er op veel wegen echter ruimte voor meer voertuigen, zelfs in de avond- 
spits. Ook als autoritten verplaatst kunnen worden van de spits naar de restdag (middag of nacht), zou 
de capaciteit van de hoofdwegen sterk toenemen. 
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Rijkswegennet 2018 Dagperiode
 10.00-15.00 IC < 0.3
 IC > 0.3
 IC > 0.5
 IC > 0.8

Rijkswegennet 2018 Avondspits
  IC < 0.3
 IC > 0.3
 IC > 0.5
 IC > 0.8

 Figuur 3.1  I/C-ratio’s voor het Rijkswegennet, avondspits versus restdag, 2018.

De kaartbeelden in figuur 3.1 laten zien dat er binnen het wegennet ruimte bestaat voor verschuiving, 
maar ze geven nog geen indicatie van de omvang van dit verschuivingspotentieel. Als bijvoorbeeld een 
weg met 6 rijstroken een overvraag kent van 10%, kan die overvraag niet volledig worden geaccom- 
modeerd op een weg met 2 rijstroken met 10% onderbenutting. Zoals uitgelegd in hoofdstuk 2, kan 
hiermee rekening gehouden worden aan de hand van de relatieve omvang van de gebruiksvolumina. 
De omvang van het wegverkeer buiten de smalle spits is groter dan die binnen de smalle spits. Het 
verhoudingsgetal is ruim 1,6 verplaatsingen buiten de smalle spits voor 1 verplaatsing binnen de smalle 
spits. Kijken we naar de brede spits, dan is het verhoudingsgetal ongeveer 1,36 verplaatsingen binnen 
de brede spits voor 1 verplaatsing buiten de brede spits. Figuur 3.2 visualiseert deze verhoudingsgetallen, 
en toont de hypothetische verschuivingen van het wegverkeer van binnen naar buiten de spits (inclusief 
avond en nacht, exclusief weekend). De figuur werkt als volgt: als x% van de autoverplaatsingen binnen 
de spits (horizontale as) verschuift naar buiten de spits, met hoeveel procent zou het aantal auto-
verplaatsingen buiten de spits dan toenemen (verticale as)? De volgende vraag is dan hoeveel meer 
autoverplaatsingen het HWN op kan vangen buiten de spits. Als indicatie hiervoor gebruiken we de 
I/C-schattingen van Rijkswaterstaat voor 2018. Buiten de spits lijkt een I/C van 0,3 representatief voor 
een relatief rustig wegvak, en een I/C van 0,5 voor een relatief druk wegvak. Dit impliceert dat er op dit 
wegvak een groeiruimte is van respectievelijk 60% tot 167%. Houden we de lage groeiruimte aan, dan 
zou er voldoende ruimte zijn om de volledige smalle spits of de helft van de brede spits op te vangen. 
Houden we de hoge groeiruimte aan, dan is het mogelijk ook de brede spits volledig op te vangen.
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Verandering in autogebruik in spits
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 Figuur 3.2 Verandering in de autoverplaatsingen buiten de spits bij een gegeven procentuele verandering in de  

auto verplaatsingen binnen de spits op weekdagen. (Bron: OViN 2015-2017, bewerking KiM).

Figuur 3.2 laat zien dat als 10% van de autoverplaatsingen in de spits naar buiten de spits verschuift,  
het aantal autoverplaatsingen buiten de spits toeneemt met respectievelijk 6% (smalle spits) of 14% 
(brede spits). Overigens is de spits puur als tijdvak gedefinieerd en niet op basis van geobserveerde 
congestie. Niet elke verplaatsing die tijdens de spitsperiode gemaakt wordt, heeft dus last van  
congestie, en niet elke verschuiving van binnen naar buiten de spits is dus wenselijk vanuit het belang  
om de congestie te verminderen. Een kanttekening bij deze analyse is dat 50% van de autoverplaat- 
singen korter is dan 7,5 km. Voor deze verplaatsingen is het HWN vermoedelijk minder relevant. Als  
we deze korte verplaatsingen weglaten, blijkt het beeld echter niet wezenlijk te veranderen. 

Naast een verschuiving naar tijd is in theorie ook een verschuiving naar locatie mogelijk. In dat geval 
zouden verplaatsingen die nu plaatsvinden in zwaarbelaste delen van het wegennet (bijvoorbeeld de 
Randstad), verschuiven naar minder zwaarbelaste regio’s (bijvoorbeeld Noord-Nederland). Hierdoor 
zou de capaciteit van het wegennet naar benutting toenemen. In theorie kan locatiebeleid een derge- 
lijke interregionale verschuiving op termijn tot stand brengen. Het spreidingsbeleid in de Eerste Nota 
Ruimtelijke Ordening (1960), waarbij inwoners en bedrijven in de Randstad gestimuleerd werden zich 
elders in het land te vestigen, is hier een voorbeeld van. Op een kleiner schaalniveau kunnen bedrijven 
ook gestimuleerd worden zich te vestigen op locaties die hun werknemers in staat stellen overwegend  
in de tegenspits te reizen in plaats van in de spits.
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Een andere ruimtelijke verschuiving is mogelijk van het HWN naar het OWN. Het OWN biedt mogelijk 
een gedeeltelijk alternatief voor verplaatsingen die nu over het HWN plaatsvinden, en de bezetting van 
het OWN is vermoedelijk lager dan die van het HWN. Data hierover zijn echter slechts beperkt beschik-
baar (Van der Loop et al., 2018). Verder kan een dergelijke verschuiving ook ongewenste neveneffecten 
hebben, met name een toename van de verkeersonveiligheid. Gezien het gebrek aan data en het 
hypothetische karakter van de genoemde ruimtelijke verschuivingen werken we deze optie hier niet 
verder uit. 

Een ruimtelijke verschuiving waarvan de implementatie mogelijk minder kostbaar is, is het stimuleren 
van een andere routekeuze, daar waar voor dezelfde herkomst en bestemming meerdere routes be- 
staan die verschillen in de mate van benutting. Bij de Praktijkproef Amsterdam (TNO, 2016) kregen 
bezoekers van de stad een routeadvies, waarbij door middel van variatie in de adviezen een spreiding 
van het verkeer gestimuleerd werd. Effecten op de congestie konden om technische redenen niet 
onderzocht worden, maar zijn niet onwaarschijnlijk gezien de hoge mate waarin deelnemende auto- 
mobilisten bij verschillende evenementen de gegeven adviezen opvolgden en de ruimtelijke spreiding 
van verkeer die werd vastgesteld. Op het HWN zijn doorgaans minder alternatieve routes beschikbaar  
die een vergelijkbare reistijd hebben, dus of de Amsterdamse resultaten ook op een hoger schaal- 
niveau kansrijk zijn is nog niet te zeggen. 

Ruimte naar bezetting: personenvervoer
Niet alleen kan de beschikbare ruimte op de weg worden benut voor meer voertuigen, ook binnen 
voertuigen kan de ruimte beter worden benut. Deze stap verkennen we eerst voor het personenvervoer 
en vervolgens voor het vrachtverkeer. 

De gemiddelde bezetting van personenauto’s in Nederland was 1,41 personen per voertuig in 2017 
(OViN, 2018, bewerking KiM; zie ook Harms et al., 2015). In theorie is er dus veel ruimte om de bezet-
ting van personenvoertuigen te verhogen. Als we een capaciteit aannemen van 4 personen per voertuig, 
is het mogelijk bij volledige bezetting 184% meer personen te vervoeren dan bij de huidige bezetting.

De bezetting van voertuigen is structureel gedaald. Zo lag de gemiddelde bezetting van voertuigen in 
1985 nog op 1,69 (MoN 1985, bewerking KiM). Zou de bezetting worden teruggebracht naar het niveau 
van 1985, dan zouden 1,37 miljoen personenauto’s minder nodig zijn. Een bijkomend voordeel is dat 
hiermee ook veel parkeerruimte uitgespaard kan worden. Bij 1,8 parkeerplaatsen per voertuig (Kansen 
et al., 2018) zou dit zo’n 6.000 voetbalvelden aan parkeerruimte uitsparen. Dit staat gelijk aan een 
oppervlakte van zo’n 29,6 km2, wat ruim groter is dan de gemeente Delft (24,0 km2). 

Een alternatieve optie zou zijn om de lage bezettingsgraad van auto’s te gebruiken als een kans om in te 
zetten op kleinere voertuigen. Hierdoor kan de uitstoot van personenvoertuigen afnemen, en neemt de 
capaciteit van wegen naar benutting mogelijk in bepaalde mate toe. Indicatief hiervoor zijn de bevindingen 
uit een impactanalyse van een hypothetische verschuiving van de personenauto naar de motorfiets, die 
volgens Yperman (2011) leidt tot minder voertuigverliesuren en emissies. In de afgelopen decennia is de 
omvang van personenauto’s echter structureel toe- in plaats van afgenomen (Zijlstra et al., 2021). 
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Ruimte naar bezetting: goederenvervoer over de weg
In het goederenvervoer wordt de term ‘belading’ gehanteerd in plaats van bezetting voor de mate 
waarin de ruimte in een vrachtauto of vrachtschip wordt gebruikt. De ruimte in het vervoersysteem kan 
worden bepaald aan de hand van de beladingsgraad. Hierbij plaatsen we wel enkele kanttekeningen.

De belading kan op verschillende manieren gedefinieerd en dus gemeten worden (Francke, 2013).  
De twee meest gangbare indicatoren voor de beladingsgraad in het wegvervoer zijn die op basis van:
• Het aandeel beladen kilometers of omgekeerd: het percentage leegrijden;
• De inhoud (laadgewicht, laadvolume of laadoppervlak) per gereden km als aandeel van de totale 

capaciteit.

Op basis van de beschikbare CBS-statistieken is het op dit moment alleen mogelijk om beladingsgraden 
te berekenen op basis van ladinggewicht en (nog) niet op basis van ladingvolume of ladingoppervlakte. 
Op Europees niveau is dergelijke informatie niet voorhanden. Eurostat publiceert alleen informatie over 
het percentage lege ritten of het percentage lege kilometers. Daarin speelt het laadvermogen van het 
voertuig geen rol (Francke, 2013). 

Beide indicatoren hebben als voordeel dat ze herkenbare en eenvoudig toepasbare maten zijn.  
Een beperking van het gebruik van het ladinggewicht als indicator is dat deze niet zoveel zegt over  
de maximale belading in marktsegmenten. Denk bijvoorbeeld aan post- en koeriersdiensten, waar  
het volume of het aantal pakketjes maatgevender is voor de maximale belading van het voertuig  
dan het gewicht van die pakketjes. 

De volgende twee grafieken laat voor meerdere provincies per afstandsklasse de verschillen zien van:
• De beladingsgraad in afstand: beladen laadvermogentonkm/totale laadvermogentonkm; 
• De beladingsgraad van de inhoud: ladingtonkilometer/beladen laadvermogentonkilometer.
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 Figuur 3.3  De beladingsgraad van vrachtauto´s naar afstand en naar inhoud voor vier provincies (Bron: Panteia, 2019).

De beladingsgraad naar inhoud ligt tussen de 41 en 57 procent, en verschilt per afstandsklasse en 
provincie. Opvallend is dat op grote afstanden weinig vrachtauto’s zonder lading rijden: 92 procent 
beladen kilometers bij afstanden groter dan 250 km tegenover 52 procent op afstanden korter dan  
50 km. Leegrijden is een kostenpost. In het vervoer over grotere afstanden is het daarom uit renta- 
biliteitsoogpunt van belang om retourlading te vinden. Dit verklaart mogelijk het lage percentage 
leegrijden. Op kortere afstanden gaat het vaak om distributievervoer, waarbij vrachtauto´s zo veel 
mogelijk vol vertrekken en nagenoeg leeg terugkomen.  

Wat is de potentie van een hogere beladingsgraad in het wegvervoer?  

De beladingsgraad naar inhoud (op basis van gewicht) was in Nederland in 2000 circa 60%, maar 
daalde tot 40% in 2009 (Francke, 2013). In 2017 telde Nederland ongeveer 157.500 vrachtwagens 
(inclusief trekkers, exclusief landbouwtrekkers), en was, zo nemen we aan, de beladingsgraad in 
2017 niet verder gedaald dan die in 2009. Zou de beladingsgraad weer worden teruggebracht tot 
het niveau van 2000, dus worden verhoogd van 40% naar 60%, dan wordt 1/3 van de vracht-
wagens overbodig; dat is zo’n 52.500 vrachtwagens! 

Het bijzondere aan het goederenvervoer als systeem is dat de beschikbare ruimte in een voertuig 
eveneens wordt bepaald door de belading van de laadeenheid. Zo kan een trein vol staan met contai- 
ners, maar is het feitelijk een vorm van leegrijden als die containers leeg zijn. In het stukgoedvervoer 
wordt gebruik gemaakt van verpakkingen, zoals dozen, rolcontainers of kratten. Ook deze zijn vaak 
maar voor een deel gevuld, In het pakketvervoer loopt de discussie over het verpakken van zendingen.  
Uit onderzoek van DS Smith, een van de grootste verpakkingsbedrijven wereldwijd (Kerssies, 2018), 
blijkt dat pakketten minstens 2 keer zo groot zijn van het werkelijke product. 
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Hiermee lijkt het stukgoedgoedvervoer op een set van in elkaar passende matroesjka-poppetjes, 
waarbij het kleinste poppetje het product bevat. Positief bekeken is de ruimte te vinden in elk van  
de poppetjes, van voertuig tot laadeenheid en verpakking. 

3.2 Belemmeringen en kansen voor verschuiving

Personenvervoer
In het personenvervoer komen de genoemde verschuivingskansen niet uit zichzelf tot stand omdat ze 
ingaan tegen de consumentenvoorkeuren, en mogelijk ook werkgevers of onderwijsinstellingen hier- 
aan beperkingen stellen. Zo impliceert het verschuiven van een verplaatsing van de spits naar buiten  
de spits dat de reiziger zijn dagpatroon in enige mate aanpast (eerder of later vertrekken). En wanneer 
reizigers samen reizen om de ruimte in voertuigen beter te benutten, impliceert dit ook een verande-
ring, of in ieder geval een hogere mate van onzekerheid, van vertrek- en aankomsttijden. Daarnaast  
is er mogelijk minder comfort (bijvoorbeeld privacy). Hoe groot deze belemmering is, hangt af van het 
verplaatsingsmotief en de persoonlijke omstandigheden. Bij een woon-werkverplaatsing is het alleen 
mogelijk de aankomst- en vertrektijd te veranderen als de werkgever hiermee akkoord gaat; voor een 
verplaatsing voor recreatie of boodschappen doen treden minder coördinatieproblemen op. 
Jorritsma et al. (2020, p.11) laten zien dat weliswaar het grootste deel van de filerijders een werkge- 
relateerde reis maakt, maar dat respectievelijk 27% (ochtendfile) en 20% (avondfile) onderweg is voor  
sociaal-recreatieve doeleinden. Los van de verplaatsingsmotieven zullen spitsuurgezinnen (met jonge 
thuiswonende kinderen die nog niet zelfstandig kunnen reizen) relatief de sterkste belemmeringen 
ervaren als zij hun reisgedrag aanpassen. 

Een oplossing is mogelijk te vinden in het combineren van doelgroepen en verplaatsingsmotieven  
die de minste weerstand ervaren tegen een verandering van de vertrektijd, aankomsttijd en reisduur. 
Voor deze kansrijke doelgroepen kunnen de specifieke belemmeringen vervolgens zoveel mogelijk 
weggenomen worden, bijvoorbeeld door werkgevers of scholen te helpen bij afspraken over flexibeler 
werk- of lestijden. Daarnaast kunnen incentives geboden worden om verschuiving niet alleen haalbaar 
maar ook relatief aantrekkelijk te maken. Een vorm van tijdafhankelijke beprijzing van automobiliteit 
zou hierbij een rol kunnen spelen.

Bij het stimuleren van een betere benutting van de voertuigcapaciteit kunnen nog andere belem-
meringen en kansen genoemd worden. Het opzetten van een carpool vergt inspanning, en loont dus 
vooral voor frequent herhaalde trips zoals woon-werkverplaatsingen. De fiscaal aantrekkelijke zakelijke 
leaseauto maakt het hebben van een eigen auto voor veel werknemers echter aantrekkelijker dan het 
carpoolen. Als werknemers afzien van een leaseauto omdat zij carpoolen, dan staat hier doorgaans 
geen beloning tegenover. Hebben zij de keuze tussen een leaseauto of een evenredige loonsverhoging, 
dan zou dit een incentive creëren om de voertuigruimte beter te gaan benutten. Incidentele verplaat-
singen, waarvoor het voorheen niet loonde om zelf een carpool te organiseren, kunnen met ritdeel- 
apps alsnog in aanmerking komen voor een betere benutting van de voertuigruimte. 
En wanneer de dichtheid aan gebruikers voldoende groot is, kunnen reizigers nog verder ontzorgd 
worden door deeltaxi’s aan te bieden. In de Mobility-as-a-Service-pilot van Rotterdam-The Hague 
Airport bleek de deeltaxi voor voormalige automobilisten een aantrekkelijke optie te zijn, mits aan-
trekkelijk geprijsd en eenvoudig in gebruik (De Verkeersonderneming, 2019).

Voor doelgroepen die zich niet laten verleiden tot carpoolen, ritdelen of deeltaxi’s, kan het kansrijk  
zijn om in te zetten op het gebruik van kleinere voertuigen (right-sizing). Automobilisten bezitten vaak 
een voertuig dat voor het merendeel van hun verplaatsingen onnodig groot is, en daarmee ook meer 
emissies en mogelijk ook meer congestie (Yperman, 2011) veroorzaakt. De capaciteit van het voertuig 
wordt dan bijvoorbeeld alleen ten volle benut tijdens vakanties of andere infrequente reisdoelen. 
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Als deze automobilisten verleid kunnen worden om over te stappen van autobezit op het gebruik  
van deelauto’s, en als deelauto’s in verschillende maten (van lichte elektrische voertuigen (LEV) tot 
bestelbus) beschikbaar zijn, dan kan de gebruiker voor iedere rit het meest passende voertuig kiezen. 
Dit kan nog verder gestimuleerd worden door bij de beprijzing van mobiliteit kleinere voertuigen een 
prijsvoordeel te geven. 

Goederenvervoer
Binnen het wegvervoer kan minder leegrijden of een hogere beladingsgraad leiden tot kostenverlaging, 
minder milieu-uitstoot en minder vrachtauto’s op de weg. Wegvervoerders streven vanuit kosteneffi ciën- 
tie naar minder leegrijden en een hogere beladingsgraad. Dit lukt veelal binnen hun eigen organisatie. 
Verdere verbetering is echter alleen mogelijk als de verladers in staat zijn om zendingen in grotere volumes 
en in lagere frequentie te versturen en als de vervoerders in staat zijn meer ladingstromen te bundelen. 
Verladers zijn op hun beurt afhankelijk van de onvoorspelbaarheid van de vraag, die vaak bepaald wordt 
door het gedrag van de consument. Minder vrachtauto´s op de weg is mogelijk door supply chains 
(logistieke ketens) anders in te richten, dat wil zeggen door te bundelen, door ruimtelijk te clusteren, door 
kortere supply chains of door meer lokale voorraadvorming (zie CE, 2005). Een belangrijk thema in de 
logistiek is het reduceren van retourstromen, zoals afval, emballage, lege pallets en rollcontainers, maar 
ook het repositioneren van lege containers. Als meest voor de hand liggende oplossing wordt samen-
werking gezien, maar samenwerking tussen elkaar beconcurrerende bedrijven is tegelijk ook het lastigst 
te realiseren. De concurrentie in het wegvervoer is fors, waardoor samenwerking niet vanzelfsprekend 
is. Vervoerders weten elkaar niet te vinden als er kansen zijn voor bundeling, er is informatiescheefheid, 
en het kost tijd, geld en moeite om met andere bedrijven samen te gaan werken. De oplossing wordt 
daarom gezocht in platforms voor ladinguitwisseling, synchromodaal transport (het flexibel inzetten 
van weg-, binnenvaart- en spoorvervoer) en de inzet van logistieke makelaars (zie topsectorlogistiek.nl). 
Een instrument voor de overheid is de vrachtwagenheffing. Deze leidt tot een efficiënter vrachtauto-
gebruik, zo blijkt uit een literatuurverkenning van het KiM (Tillema et al., 2018).

3.3 Samenvatting

Er bestaan verschillende mogelijkheden voor verschuivingen binnen het wegverkeer die leiden tot een 
betere benutting van de infrastructuur en een betere bezetting van de vervoermiddelen. In principe is  
er ruimte om buiten de spits meer verplaatsingen te faciliteren. Bij het personenvervoer stuit dit echter 
wel op consumentenvoorkeuren, die niet voor niets vaak uitgaan naar reizen tijdens de spits.  
Een oplossingsrichting is om specifieke combinaties van doelgroepen en verplaatsingsmotieven te 
identificeren waar deze belemmeringen relatief het laagst zijn, en deze reizigers gericht te ontzorgen  
en te belonen voor het aanpassen van hun vertrek- en aankomsttijd. Variabele beprijzing van mobiliteit, 
zoals congestieheffing, kan ook een belangrijk instrument zijn om het reizen buiten de spits te stimu- 
leren. Een andere kans, zowel in het personenvervoer als in het goederenvervoer over de weg, is om  
te stimuleren dat de vervoerscapaciteit van voertuigen beter benut wordt. In het personenvervoer is  
er veel ruimte om de bezetting van auto’s te verhogen, terwijl deze in de praktijk in de afgelopen twee 
decennia juist gestaag is gedaald. Een oplossing is om carpoolen, ritdelen en het gebruik van deeltaxi’s 
financieel aantrekkelijker te maken. Een alternatieve kans om de bezetting te verhogen is om het ge- 
bruik van kleinere voertuigen te stimuleren. Dit kan door middel van deelmobiliteit en gedifferentieerd 
betalen naar autogebruik. 

In het goederenvervoer heeft de bezetting meerdere dimensies, met name gewicht en volume.  
Op korte afstanden is de bezetting van de vrachtvoertuigen het laagst, waardoor hier in principe de 
meeste kansen liggen om de bezetting te verhogen. Berekend in termen van bezetting qua gewicht,  
zou in theorie 1/3 van het vrachtwagenpark uitgespaard kunnen worden. Een belemmering hiervoor  
is onder andere dat ladingzendingen moeten worden samengevoegd, wat vaak niet kan of sub- 
optimaal is.
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 4 Verschuivingen  
binnen het spoorvervoer 
(personen en vracht) 

Net als het wegverkeer is ook het spoorvervoer sterk geconcentreerd in ruimte en tijd. Voor de 
capaciteit op het spoor baseren we ons op data afkomstig uit de NMCA 2017 (zie hoofdstuk 1).  
Deze data voegen de capaciteit naar bezetting en naar benutting samen, waardoor we deze  
dimensies van ruimte hier niet afzonderlijk kunnen behandelen. De analyse voeren we eerst uit  
voor het personenvervoer en vervolgens voor het vrachtvervoer.

4.1 Ruimte voor verschuiving

Personenvervoer
Hoeveel vrije capaciteitsruimte heeft het spoor voor het personenvervoer, en hoe is deze groeiruimte 
verdeeld naar tijd en naar plaats? Hierover zijn geen exacte gegevens bekend, maar op basis van de 
NMCA Spoor 2017 kunnen we wel een orde-grootte-schatting maken. De NMCA geeft geen inzicht in  
de huidige capaciteit, maar alleen in de (hypothetische) capaciteit in 2040. Voor iedere verbinding op 
het Nederlandse hoofdspoornet hebben we voor de NMCA de bezettingsgraad tijdens de maatgevende 
spits geschat. 

Een afzonderlijke analyse per spoorverbinding valt buiten de reikwijdte van deze studie. We aggregeren 
de data naar een ruwe indicator van groeiruimte in Nederland. Ten eerste aggregeren we de bezettings-
graden per verbinding (bijvoorbeeld van Rotterdam Centraal naar Rotterdam Alexander, van Rotterdam 
Alexander naar Station Gouda, enzovoort) naar bezettingsgraden per corridor (bijvoorbeeld Rotterdam 
Centraal naar Utrecht Centraal), waarbij we de bezetting op de drukste verbinding binnen de corridor 
leidend laten zijn voor de hele corridor. Vervolgens rangschikken we de spoorcorridors naar hun geschatte 
bezettingsgraad in 2040, en nemen we de mediane corridor (de middelste waarde voor de bezettings-
graad) als indicator voor de typische situatie in Nederland. De corridor met een bezetting van 75% van  
de maximale waarde nemen we als representatief voor een relatief hoog belaste corridor, en de corridor 
met een bezetting van 25% van de maximale waarde vertegenwoordigt een relatief laag belaste 
corridor. Volgens deze methode heeft een typische spoorcorridor in 2040 nog 59% groeiruimte over, 
een relatief hoog belaste corridor (25e percentiel) heeft dan nog 12% groeiruimte, en een relatief licht 
belaste corridor (75e percentiel) nog 133% groeiruimte. Deze gegevens hebben steeds betrekking op  
de maatgevende spits (de spits die voor die corridor het drukst is). Buiten de spits is de groeiruimte 
vermoedelijk groter, maar hoeveel groter is niet bekend. 
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De verplaatsingen per trein concentreren zich sterk binnen de spitstijden. We onderscheiden hierbij  
een smalle spits (7:00-9:00 en 16:00-18:00) en een brede spits (6:00-10:00 en 15:00-19:00). Iets 
minder dan 2/3 van de treinverplaatsingen vindt plaats tijdens de smalle spits, wat een verhoudings - 
getal betekent van 1,6 verplaatsingen tijdens de smalle spits voor 1 verplaatsing buiten de smalle  
spits. Kijken we naar de brede spits, dan is het verhoudingsgetal 3,3 verplaatsingen binnen de brede 
spits voor 1 verplaatsing buiten de brede spits. Als verplaatsingen kunnen verschuiven van tijdens de 
spits naar buiten de spits, dan zou dit leiden tot een betere benutting van de beschikbare capaciteit. 
Figuur 4.1 visualiseert de verhoudingsgetallen, en laat zien hoeveel het treinverkeer buiten de spits  
zou toenemen voor elke 1% verplaatsingen die uit de spits gehaald wordt.
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 Figuur 4.1 Verandering in treinverplaatsingen (personenvervoer) buiten de spits bij een gegeven procentuele  

verandering in treinverplaatsingen binnen de spits op weekdagen, onderscheiden voor brede versus  

smalle spits. (Bron: OViN 2015-2017, bewerking KiM).

De figuur laat zien dat de brede spits ongeveer 2 keer zoveel verplaatsingen vertegenwoordigt als de 
smalle spits. Als 10% van de verplaatsingen uit de smalle spits naar buiten de spits verschuift, dan zou 
het verkeer buiten de spits met 16% toenemen. Bij de brede spits zou een verschuiving van 10% van  
de verplaatsingen leiden tot een groei met 33% van het treinverkeer buiten de spits. Hierbij gaat het  
om respectievelijk ongeveer 18 miljoen en 23 miljoen verschoven verplaatsingen. In hoeverre hiervoor 
buiten de spits capaciteit beschikbaar is, is op basis van de beschikbare data niet te zeggen. 

Treinverplaatsingen zijn ook sterk geclusterd in de ruimte, waarbij zich op verbindingen binnen of 
tussen en van of naar G4-bestemmingen relatief vaak capaciteitsknelpunten voordoen. Als een deel  
van deze Randstedelijke verplaatsingen vervangen zouden kunnen worden door verplaatsingen buiten  
de Randstad, dan kan de onderbenutte capaciteit beter worden benut. In theorie is dit te realiseren  
door spreidingsbeleid (het stimuleren dat wonen en bedrijven zich verplaatsen naar buiten de G4 of 
naar locaties waar de tegenspits kan worden benut), voor zover de nieuwe locaties nabij een trein-
station liggen. We onderstrepen het sterk hypothetische karakter van een dergelijke beleidsmaatregel. 
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Goederenvervoer per spoor
Het goederenvervoer per spoor deelt de infrastructuur met het personenvervoer. De Betuweroute 
vormt hierop de uitzondering; deze is enkel bedoeld voor goederenvervoer. Zowel op de Betuweroute  
als op het bestaande spoor is de capaciteit beperkt. 

De huidige capaciteit (bij 120 treinen per dag) van de Betuweroute is bij benadering 28.000 treinen per 
jaar. Met de realisatie van het derde spoor in Duitsland moeten er 160 treinen per dag over de Betuwe-
route kunnen rijden. Als het spoor af is, is dat aantal tussen de 34.500 en 37.500 treinen per jaar en vijf 
jaar later wordt het maximale aantal van 165 per dag mogelijk, wat neer komt op 43.000 treinen per 
jaar. In 2019 passeerden 21.450 treinen over de Betuweroute de grens (Prorail, 2019). Dit betekent dat 
er in 2019 nog ruimte was voor 6.650 treinen per jaar (=28.000-21.450). Op termijn komt daar nog 
ruimte bij voor 15.000 treinen per jaar (=43.000-28.000).

Voor het bestaande spoor ligt het ingewikkelder. Voor het goederenvervoer wordt de beschikbare 
capaciteit toegedeeld in de vorm van paden. Bij het bepalen van de beschikbare capaciteit houdt ProRail 
rekening met momenten waarop de route niet beschikbaar is (uitsluitingen) en met 25% flexibiliteit. 
ProRail gaat ervan uit dat er gemiddeld 18 goederenpaden per dag beschikbaar zijn. In 2019 werd 
volgens berekeningen van ProRail door onderhoud en ritten met passagierstreinen en leeg materieel 
geen 18 treinen per pad gehaald maar maximaal 11 tot 16 treinen, afhankelijk van de routering. 
Wanneer er in de toekomst meer goederenpaden aangevraagd worden, kan het aantal volgens ProRail 
weer richting de 18 treinen groeien (het aantal uitsluitingen neemt namelijk af). Dan is er nog dus nog 
ruimte voor groei. Uit de analyse van ProRail (Dat.mobility & Districon, 2021) blijkt er op de bestaande 
vervoersrelaties in 2019 theoretisch nog zo’n 35-60% aan ruimte beschikbaar te zijn. 

Naast de benutting van de spoorgoederenpaden speelt ook de belading van de treinen. Bij het 
 spoorgoederenvervoer is het lastiger om per trein een beladingsgraad vast te stellen. Het maximale 
laadvermogen hangt af van het aantal wagons. Prorail monitort het gemiddeld gewicht per trein. In 
2019 waren de goederentreinen gemiddeld 10 ton zwaarder dan in 2018: 1.450 ton (+1%) per trein 
(bruto treingewicht). Het gemiddelde gewicht varieert tussen de verschillende routes:
• Havenspoorlijn: 1.500 ton, een afname van 1%;
• Betuweroute (A15-tracé): 1.830 ton, een toename van 2%;
• Gemengd net: 1.300 ton, vrijwel gelijk aan 2018.
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 Figuur 4.2 Ontwikkeling (bruto) treingewicht per maand op de havenspoorlijn, de Betuweroute en het gemengde net.  

(Bron: Prorail, 2020).

Een toename van het gemiddelde treingewicht hoeft niet te betekenen dat treinen beter beladen 
worden. Deze kan ook veroorzaakt worden door een toename van het vervoer in bepaalde markt- 
segmenten. Zo verklaart Prorail (2020) de toename van het treingewicht op het A15-tracé in het  
eerste halfjaar van 2019 door de stijging van het aantal kolentreinen. De afname van het treingewicht  
op de Havenspoorlijn vanaf september hangt volgens Prorail samen met de (tijdelijke) afname van het  
aantal ertstreinen. Deze ertstreinen zijn met een bruto gewicht van ruim 5.000 ton de zwaarste treinen  
in Nederland. Als er minder van deze treinen rijden, leidt dat tot een afname van het gemiddelde 
treingewicht.

Het gewicht van een trein wordt bepaald door de belading van de wagons en de lengte van de treinen. 
De maximale aslast bepaalt de maximale belading van de wagon. In het buitenland rijden er treinen die 
enkele kilometers lang zijn. In Nederland kennen we verschillende maximale treinlengtes maar de 
Europese Unie heeft bepaald dat de maximale treinlengte in Europa 740 meter wordt. Goederentreinen 
hebben op dit moment een gemiddelde lengte van 650 meter (naar Italië zo’n 500 meter). Door treinen 
te verlengen kan er per trein zo’n 14 procent meer containers vervoerd worden. Hiervoor zijn wel aan- 
passingen nodig aan de infrastructuur en op de railterminals.
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Zwaardere en langere treinen 

Het gemiddelde gewicht van een trein in 2019 op de Betuweroute was 1.830 ton/trein. Maximaal 
kan er dus 51,2 miljoen ton (28.000 treinen x 1.830 ton/trein) over de Betuwelijn worden ver- 
voerd, tegenover 39,6 miljoen ton in 2019. In theorie kan er dan 11,6 miljoen ton meer worden 
vervoerd. Als er straks 15.000 treinen meer kunnen rijden, gaat er nog eens 27,5 miljoen ton 
(15.000 treinen x 1.830 ton/trein) extra over de Betuweroute. In totaal kan het over de Betuwe- 
lijn vervoerde gewicht dus nog toenemen met maximaal 39,1 miljoen ton (11,6+27,5). 

Volgens de Netverklaring van Prorail is E5 de hoogste beladingsklasse in Nederland; deze geldt 
voor de Betuweroute. E5 betekent: een maximale aslast van 25 ton en een maximaal tonmeter-
gewicht van 8,8 ton per meter. Bij een maximale lengte van goederentreinen van 740 m is het 
hoogst toegestane gewicht van een trein op de Betuweroute dus 740 x 8,8 ton = 6.500 ton 
https://www.somda.nl/forum/10130/Maximaal+gewicht+op+het+Nederlandse+spoorwegnet/

Een locomotief kan volgens Railcargo maximaal 46 wagons slepen met een totaalgewicht van 
4.680 ton (informatie RailCargo). Dit betekent dat er in theorie een factor 2,5 à 3,6 meer gewicht 
per trein zou kunnen worden vervoerd.

4.2  Belemmeringen en kansen voor verschuiving

Personenvervoer
Net als bij het personenvervoer over de weg, gaan ook de verschuivingskansen bij het personenvervoer 
per spoor tegen de consumentenvoorkeuren in. Zo kiest een aanzienlijk deel van de treinreizigers ervoor 
om binnen de ochtend- of avondspits te reizen, ondanks dat het reiscomfort dan lager kan zijn. 
Afhankelijk van het reismotief kan een verandering van de vertrektijd implicaties hebben voor de onder- 
liggende activiteit waarvoor iemand de reis maakt. Per reismotief zal het dus verschillen in hoeverre 
reizigers verleid kunnen worden om buiten de spits te reizen, en welke maatregelen hiervoor kansrijk zijn.
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 Figuur 4.3  Aantal reizigers onderweg naar motief per kwartier van een gemiddelde werkdag in 2018, eerder verschenen  

in Bakker et al. (2020).

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid | Verkenning Ruimte in het systeem 29

https://www.somda.nl/forum/10130/Maximaal+gewicht+op+het+Nederlandse+spoorwegnet/


Bakker et al. (2020) laten zien dat vrijwel alle treinreizigers tijdens de ochtendspits reizen voor werk  
of onderwijs (zie figuur 4.3 en tabel 4.1). Hierbij maakt het nauwelijks uit of we kijken naar de smalle 
ochtendspits (7:00-9:00) of de hyperspits (7:30-8:30). Slechts 3% van de reizigers in de ochtendspits 
heeft een ander motief (6% als we de ochtendspits breed definiëren: 6:00-10:00). Bij onderwijs gaat  
het vooral om MBO-BOL en HBO (samen goed voor 72% van de treinreizigers op een gemiddelde 
werkdag om 8:15) en in mindere mate om wetenschappelijk onderwijs (16%). In de afstemming met 
werkgevers en onderwijsinstellingen schuilt dan ook een belangrijke belemmering om de verplaat- 
singen tijdens de ochtendspits in de tijd te verschuiven. Het faciliteren van afspraken om begin- en 
eindtijden aan te passen of flexibeler te maken is dan een kansrijke beleidsrichting om hier verandering  
in te brengen. Maatregelen die zich richten op het uit de spits verleiden van treinreizigers met overige 
reismotieven, zijn in de ochtendspits slechts beperkt kansrijk, met een maximale impact van 3-6% 
afhankelijk van hoe breed de spits gedefinieerd wordt. 

 Tabel 4.1 Aandeel treinreizigers in de spits, naar motief in 2018, op basis van Bakker et al. (2020).

Werk Onderwijs Overig Totaal

Ochtendspits

Hyperspits (7:30-8:30) 71% 26% 3% 100%

Smal (7:00-9:00) 72% 25% 3% 100%

Breed (6:00-10:00) 69% 24% 6% 100%

Avondspits

Smal (16:00-18:00) 47% 22% 31% 100%

Breed (15:00-19:00) 48% 20% 32% 100%

Ook de avondspits bestaat op het spoor voor het merendeel uit mensen die reizen voor werk en onder-
wijs, maar in tegenstelling tot de ochtendspits spelen ook overige motieven hier een substantiële rol. 
Tijdens zowel de smalle (16:00-18:00) als de brede avondspits (15:00-19:00) vertegenwoordigen de 
overige motieven ongeveer 1/3 van de treinverplaatsingen. Voor 1/3 van deze overige verplaatsings- 
motieven is geen nadere specificatie mogelijk. De motieven die wel bekend zijn, bestaan vooral uit visite 
of logeren, winkelen, en afhalen of brengen van personen (samen 53% van het aantal treinreizigers met 
overige motieven om 17:30). Een deel van deze verplaatsingsmotieven is mogelijk minder tijdsgebonden 
dan de verplaatsingen voor werk en onderwijs. Mogelijk zouden deze reizigers ertoe te verleiden zijn, 
bijvoorbeeld met tariefdifferentiatie, om voor of na de avondspits te reizen. In het geval van mobiliteit 
voor winkelen is een verruiming van de openingstijden van winkels een mogelijke oplossingsrichting, 
voor zover winkels sluiten voor het einde van de avondspits.
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 Figuur 4.4  Gebruik trein voor overige redenen op een gemiddelde werkdag in de avondspits (17:30), eerder verschenen  

in Bakker et al. (2020).

Naast verschuivingen in de tijd zijn ook verschuivingen in de ruimte genoemd. Dit is een veel 
 ingrijpendere veranderingsrichting, waarvoor de belemmeringen niet alleen bij de consumenten-
voorkeuren liggen maar ook bij de locatievoorkeuren van bedrijven en onderwijsinstellingen. Bij  
nieuwe woningbouwprojecten en andere gebiedsontwikkelingen kan in de locatiekeuze echter  
wel steeds de beschikbare capaciteit op het spoor meegewogen worden. 

Goederenvervoer
We hebben geen informatie over de ‘piekmomenten’ in het spoorgoederenvervoer. We kunnen dus 
geen uitspraken doen over de mogelijkheden om treinen in de tijd te verschuiven. Bij verschuivingen 
binnen het spoorgoederenvervoer gaat het er voornamelijk om goederentreinen te verschuiven van 
bestaand spoor naar de Betuweroute, of kortere treinen naar minder maar langere of beter beladen 
treinen. Goederentreinen die bijvoorbeeld over de Brabantroute rijden, hebben veelal een andere 
bestemming dan treinen die over de Betuweroute gaan. Daarnaast speelt dat de routes voor het spoor- 
goederenvervoer worden bepaald door de beschikbare capaciteit op routes, beperkingen voor het ver- 
voer van gevaarlijke stoffen en beperkingen in verband met de geluidshinder. Bij het combineren van 
ladingen speelt dat er meerdere spelers op de spoorgoederenmarkt actief zijn. Voor hen is het niet 
interessant om lading uit te wisselen. Het verschuiven van treinen of treinladingen van de ene naar de 
andere trein, is niet altijd of maar beperkt mogelijk. 
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4.3  Samenvatting

Voor verschuivingen binnen het spoorvervoer kunnen we door een gebrek aan data geen onderscheid 
maken tussen ruimte naar benutting en ruimte naar bezetting. Ruimte voor verschuiving behandelen 
we dus noodzakelijkerwijs als één. 

Het personenvervoer over het spoor is sterk geconcentreerd in de spitsen. Dit betekent dat een ver- 
schuiving van 10% van de spitsverplaatsingen naar buiten de spits, zou leiden tot een stijging met meer 
dan 10% van de niet-spitsverplaatsingen (16% toename in het geval van de smalle spits, en 33% in het 
geval van de brede spits). Door het gebrek aan data valt niet te zeggen in hoeverre het spoor buiten de 
spits ook de ruimte heeft om deze verplaatsingen te accommoderen. Oplossingen voor het verschuiven 
van vertrek- of aankomsttijden moeten in de ochtendspits vooral gezocht worden in het maken van 
afspraken met werkgevers en onderwijsinstellingen over flexibelere tijden. In de avondspits spelen ook 
andere verplaatsingsmotieven een rol, die mogelijk inherent al meer tijdflexibiliteit kennen. In dat geval 
kan de beprijzing van spitsreizen een kansrijke oplossingsrichting zijn. Als verplaatsingen ruimtelijk 
omgebogen kunnen worden, bijvoorbeeld doordat activiteiten of bewoners uit de G4 verhuizen naar 
locaties die de tegenspits benutten of locaties buiten de G4 met een goede spoorverbinding, dan zou het 
spoor hier vermoedelijk wel voldoende capaciteit voor hebben. Dit zijn echter zeer ingrijpende ver- 
anderingen, die we hier niet verder uitwerken. Wel is het raadzaam om bij de locatiekeuze voor nieuwe 
gebiedsontwikkelingen ook de vrije capaciteit op het spoor mee te wegen. 

Bij het spoorgoederenvervoer kunnen we geen uitspraken doen over het verschuiven van verplaatsingen 
in de tijd. Het verschuiven naar routes met meer capaciteit is wel mogelijk, maar er zijn factoren die dit 
belemmeren. Deze analyse van de ruimte op de spoorinfrastructuur laat zien dat er wel degelijk capaci-
teit op het bestaande spoor beschikbaar is maar dat deze capaciteit (maximum van 18 treinen per pad) 
‘tijdelijk’ niet kon worden gehaald. Op termijn komt deze capaciteit er wel. De vraag is of een verschuiving 
dan wel nodig is. 
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 5 Verschuiving van auto 
naar trein voor afstanden 
boven 50 km (personen)

De derde mogelijk kansrijke verschuiving is een modal shift in het personenvervoer van lange 
autoritten naar de trein. Er zijn twee redenen waarom met name op lange afstanden een dergelijke 
verschuiving kansrijk en wenselijk zou zijn. Ten eerste presteert de trein op lange afstanden relatief 
goed als het gaat om de relatieve reistijd ten opzichte van de auto. Bij treinverplaatsingen is door-
gaans voor- en natransport nodig, maar naarmate de treinverplaatsing over en grotere afstand gaat 
telt het voor- en natransport minder zwaar mee in de totale reistijd. En ten tweede heeft deze ver- 
schuiving een gunstige impact op de CO2-emissie. Binnenlandse autoverplaatsingen langer dan  
50 km vertegenwoordigen minder dan 10% van het totale aantal binnenlandse verplaatsingen, maar 
genereren maar liefst 45% van de CO2-uitstoot (CE Delft, 2017). Wanneer ook lange buitenlandse 
autoverplaatsingen meegeteld worden, komt de CO2-uitstoot vermoedelijk nog hoger uit. Op lange 
afstanden is de elektrische auto minder snel een aantrekkelijk alternatief voor de brandstofauto 
doordat deze op dit moment nog een relatief beperkte actieradius heeft. Naast verschuivingen van 
autoverplaatsingen boven de 50 km hebben we ook verschuivingen over een afstand van langer  
dan 30 km doorgerekend. Daar waar dit een afwijkend beeld geeft, nemen we deze resultaten als 
aanvullende opmerking op.

5.1  Ruimte voor verschuiving

Ook op afstanden langer dan 50 km neemt de auto een aanzienlijk groter deel van de verplaatsingen op 
zich, met een verhoudingsgetal van 3,5 autoverplaatsingen voor 1 treinverplaatsing. Bij verplaatsingen 
zijn zowel de autobestuurder als eventuele autopassagiers meegerekend. Figuur 5.1 visualiseert dit 
verhoudingsgetal, en brengt zo in kaart wat een gegeven verschuiving van de autoverplaatsingen over 
een afstand van meer dan 50 km zou betekenen voor het aantal treinverplaatsingen. Als x% van de 
lange autoverplaatsingen verschuift naar de trein, met hoeveel procent zou het aantal treinverplaatsingen 
(alle afstanden) dan toenemen? Voor een ordegrootteschatting van de beschikbare groeicapaciteit heb- 
ben we, net als in hoofdstuk 4, gekozen voor 59% uitbreidingsruimte als typische waarde (aangegeven 
met streepjeslijn), met respectievelijk 12% en 133% als lage en hoge schatting (stippellijn). 

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid | Verkenning Ruimte in het systeem 33



0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

Verandering van aantal autoverplaatsingen 50 km+

Ve
ra

nd
er

in
g 

va
n 

aa
nt

al
 tr

ei
nv

er
pl

aa
ts

in
ge

n

0% 4% 8% 12
%

16
%

20
%

24
%

28
%

32
%

36
%

40
%

44
%

48
%

52
%

56
%

60
%

64
%

68
%

72
%

76
%

80
%

Groeicapaciteit 25ste percentiel Mediaan 75ste percentiel

 Figuur 5.1 Verandering in treinverplaatsingen bij een gegeven procentuele verandering in autoverplaatsingen langer dan  

50 km op weekdagen, met schatting beschikbare groeicapaciteit (Bron: OViN 2015-2017, bewerking KiM).

De figuur laat zien dat als het treinvervoer 10% van de autoverplaatsingen van 50 km of meer (ongeveer 
38 miljoen verplaatsingen) zou opvangen, dit een stijging van het treinverkeer impliceert van 35%. Als 
we uitgaan van de gekozen schattingen voor de groeiruimte van het spoor, dan kan tussen de 3% en 
37% van de huidige lange autoverplaatsingen opgevangen worden op het spoor (met 17% als mediane 
waarde). Hiervoor geldt de beperking dat de NMCA geen inzicht geeft in de huidige capaciteit, maar 
alleen in de (hypothetische) capaciteit in 2040. Data voor het autoverkeer geven wel de huidige situatie 
weer. De vergelijking die we hier maken, heeft dus de beperking dat we huidige en toekomstige 
grootheden vergelijken. 

Als we onderscheid maken naar het tijdstip van verplaatsing (figuur 5.2), dan valt op dat het treinge-
bruik sterker op weekdagen geconcentreerd is dan het autogebruik over lange afstanden. Een gegeven 
afname van het autogebruik tijdens het weekend impliceert daardoor een veel grotere toename van het 
treingebruik dan dezelfde afname van het autogebruik op een doordeweekse dag. Voor de aanbodkant 
(groeicapaciteit van het spoor) kan geen onderscheid naar tijdstip gemaakt worden. 
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 Figuur 5.2  Verandering in de treinverplaatsingen bij een gegeven procentuele verandering in de autoverplaatsingen  

langer dan 50 km, onderscheid naar tijdstip (Bron: OViN 2015-2017, bewerking KiM).

De mate waarin de trein ruimte zou kunnen bieden als alternatief voor autoverplaatsingen, verschilt 
naar de locatie van verbindingen in Nederland. Zo verschilt de relatieve omvang van het aantal treinver-
plaatsingen in verhouding met het aantal autoverplaatsingen naar de locatie van corridors ten opzichte 
van de invloed van de G4. Ook de groeiruimte verschilt, op basis van een ruwe inschatting die is afgeleid 
van de NMCA. Binnen en tussen de G4 (figuur 5.3) en op corridors die de G4 in of uit gaan (figuur 5.4), is 
de groeicapaciteit van het spoorvervoer relatief beperkt. Wel kan daar met een gegeven toename van 
het aantal treinverplaatsingen een relatief groot percentage autoverplaatsingen verschoven worden. 
Buiten de G4 (figuur 5.5) heeft het spoor juist relatief veel groeiruimte, maar een gegeven percentage 
groei van het treinverkeer vertegenwoordigt daar slechts een beperkte afname van het autoverkeer. 
Merk hierbij op, om verwarring te voorkomen, dat de focus in deze vergelijking ligt op het verschuiven 
van auto naar trein, en niet op het verschuiven van verplaatsingen in de ruimte. 
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 Figuur 5.3 Verandering in de treinverplaatsingen bij een gegeven procentuele verandering in de autoverplaatsingen  

langer dan 50 km op weekdagen, met schatting beschikbare groeicapaciteit, alleen verplaatsingen binnen  

en tussen de G4 (Bron: OViN 2015-2017, bewerking KiM).
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 Figuur 5.4 Verandering in de treinverplaatsingen bij een gegeven procentuele verandering in de autoverplaatsingen  

langer dan 50 km op weekdagen, met schatting beschikbare groeicapaciteit, alleen verplaatsingen van en  

naar de G4 (Bron: OViN 2015-2017, bewerking KiM).
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 Figuur 5.5 Verandering in de treinverplaatsingen bij een gegeven procentuele verandering in de autoverplaatsingen  

langer dan 50 km op weekdagen, met schatting beschikbare groeicapaciteit, alleen verplaatsingen buiten  

de G4 (Bron: OViN 2015-2017, bewerking KiM).

Kijken we naar verplaatsingen die langer zijn dan 30 km, dan verschuift het beeld slechts beperkt. 
Hierbij gaat het om een substantieel groter aantal autoverplaatsingen (ongeveer 1 miljard) dan wanneer 
we alleen naar verplaatsingen kijken van 50 km en langer (ongeveer 708 miljoen), terwijl ook het aantal 
treinverplaatsingen bijna verdubbelt. Zou bijvoorbeeld 10% van de autoverplaatsingen over meer dan 
30 km verschuiven naar de trein, dan impliceert dit een groei van het aantal treinverplaatsingen met 
zo’n 40%. Bij verplaatsingen over een afstand van langer dan 50 km ging het om 35%. 

5.2  Belemmeringen en kansen voor verschuiving

Een factor die de verschuiving van de auto naar het openbaar vervoer belemmert, is dat veel mensen 
een consumentenvoorkeur hebben voor de auto boven het openbaar vervoer. Harms et al. (2017) laten 
zien dat in 2016 2/3 van de Nederlanders de auto het prettigste vervoermiddel vond, terwijl 5% de trein 
het prettigst vond. De auto scoort vooral sterk op comfort, gemak, privacy, onafhankelijkheid en 
flexibiliteit, terwijl het openbaar vervoer op deze aspecten, met name de laatste 3, juist minder gewaar-
deerd wordt. Deels is de voorkeur voor de auto ook een kwestie van gewoontegedrag: van de mensen 
die wekelijks de trein gebruiken, oordeelt ongeveer 1/3 goed of zeer goed over de trein, tegenover 1/6 
van de minder frequente of niet-treingebruikers. Het verschil tussen de waardering van auto en open-
baar vervoer is het sterkst bij mensen die niet in hoogstedelijk gebied wonen en bij gezinnen met 
kinderen. Met name de geboorte van het eerste kind is een moment waarop het autobezit en -gebruik 
stijgt en het treingebruik juist afneemt (Berveling et al., 2016). 
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Een andere belangrijke belemmering bij het verleiden van autogebruikers om over te stappen naar  
het openbaar vervoer, is het verschil in reistijd. Voor een groot deel van de verplaatsingen geldt dat  
deze met de auto aanmerkelijk sneller afgelegd kunnen worden dan per openbaar vervoer. Met de auto 
kunnen reizigers immers voor zichzelf de kortste route kiezen, terwijl een OV-lijn mogelijk ook andere 
tussengelegen bestemmingen bedient. En als de reiziger zowel op de herkomst als de bestemming  
min of meer voor de deur kan parkeren, heeft een autoverplaatsing geen voor- of natransport nodig. 
Op langere afstanden presteert het openbaar vervoer echter relatief goed. Des te groter de reisafstand, 
des te minder groot het aandeel van het voor- en natransport in de totale reistijd. Daarnaast kan het 
openbaar vervoer op langere afstanden ook relatief hoge reissnelheden bieden, met name bij intercity-
verbindingen. Dit betekent dat het reistijdverschil met het openbaar vervoer vooral bij autoverplaat- 
singen langer dan 50 km relatief klein is, al blijft de auto in vrijwel alle gevallen sneller als het gaat om 
deur-tot-deurverplaatsingen (figuur 5.6).
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 Figuur 5.6 Reistijdverhoudingen openbaar vervoer en auto voor autoverplaatsingen, naar lengte van verplaatsing.  

Bron: LMS (2014), eerder verschenen in Van der Waard en Visser (2018).

Voor autoverplaatsingen korter dan 50 km geldt dat de meerderheid van deze verplaatsingen met  
het openbaar vervoer meer dan 2 keer zoveel tijd zouden kosten. Goeverden en Van der Heuvel (1993; in 
Van der Waard & Visser, 2018) noemen een reistijdverhouding van 2 of minder als minimale voorwaarde 
voor een automobilist om een overstap naar het openbaar vervoer te kunnen overwegen. Bij autover-
plaatsingen langer dan 50 km voldoet meer dan de helft van de verplaatsingen aan deze minimumeis; 
er is zelfs een aanmerkelijk deel dat een tijdverlies heeft van minder dan 50%. Dit betekent echter niet 
dat deze reizigers uit zichzelf de overstap van auto naar openbaar vervoer zullen maken, maar het maakt 
een verschuiving wel relatief kansrijk. 
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Hierbij moet nog opgemerkt worden dat de schattingen gemaakt zijn voordat de maximumsnelheid 
overdag op het HWN werd verlaagd naar 100 km/uur. Verplaatsingen die onder de verlaagde maximum- 
snelheid vallen, kunnen een voor het openbaar vervoer gunstiger reistijdverhouding hebben dan de 
figuur suggereert. Hoeveel verschil de lagere maximumsnelheid uitmaakt, is niet bekend. 
Door congestie haalden automobilisten in de oude situatie niet altijd de maximumsnelheid, waardoor 
het snelheidsverschil na verlaging van de maximumsnelheid lager kan uitvallen. En omgekeerd kan de 
verlaging van de maximumsnelheid zorgen voor minder congestie, en daardoor voor hogere feitelijke 
rijsnelheden dan voorheen. Bij de reistijdverhoudingen zijn congestie en vertraging niet meegerekend: 
bij zware congestie op de wegen wordt het eerder aantrekkelijk om over te stap naar het openbaar 
vervoer, terwijl vertragingen in het openbaar vervoer het omgekeerde effect hebben.

Los van de meestal langere reistijd, heeft het openbaar vervoer, en de trein in het bijzonder, verder  
als nadeel dat een reiziger doorgaans moet overstappen. Bijna 88% van de treinverplaatsingen is een 
ketenverplaatsing, waarbij iemand met een ander vervoermiddel van of naar het treinstation reist. Van 
de autoverplaatsingen is slechts 0,5% een ketenverplaatsing, bijvoorbeeld als er een overstap is op een 
Park+Ride-faciliteit (Hamersma & De Haas, 2020). Het moeten maken van een overstap maakt een ver- 
voermiddel minder aantrekkelijk, en des te meer tijd en moeite de overstap kost, des te langer de door 
de reiziger ervaren reistijd (Warffemius, 2015). 

In hoeverre de langere reistijd en het moeten overstappen een bezwaar is voor automobilisten om  
voor de trein te kiezen, verschilt vermoedelijk per reismotief (figuur 5.7). Zo wordt de waarde van een 
uur extra reistijd bij werkgerelateerde verplaatsingen doorgaans hoger ingeschat dan voor niet-werk- 
gerelateerde reizen, en voor zakelijke reizen nog aanmerkelijk hoger dan bij woon-werkverplaatsingen 
(zie bijvoorbeeld Significance et al. 2012). Ook bij niet-werkgerelateerde reizen zijn er mogelijk nog 
verdere verschillen in tolerantie als het gaat om een langere reistijd, bijvoorbeeld door verschillen in de 
mate waarin de reistijd nuttig besteed kan worden. Hierover zijn echter geen gegevens bekend. Of de 
(negatieve) waardering van overstappen verschilt naar reismotief, is niet bekend. Wel laten Hamersma 
en De Haas (2020) zien dat voor werk en vooral onderwijs relatief vaak ketenverplaatsingen gemaakt 
worden. Dit kan betekenen dat reizigers bij deze reismotieven relatief minder bezwaar hebben tegen 
het maken van een overstap, of dat zij minder vaak een alternatief zonder overstap hebben. 
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 Figuur 5.7 Autoverplaatsingen (bestuurder+passgier) naar reismotief, naar reisafstand. (Bron CBS: ODiN 2018).

Bij zo’n 37% van de lange autoverplaatsingen gaat het om werkgerelateerde reizen, waarvan  
woon-werkverplaatsingen het grootste aandeel hebben (32% versus 5% zakelijk). Bij de niet- 
werkgerelateerde verplaatsingen zijn op visite gaan en recreatieve verplaatsingen (niet toeren  
of wandelen) de belangrijkste doelen, gevolgd door winkelen, sport of hobby en het afhalen of  
brengen van personen. Andere verplaatsingsmotieven, zoals onderwijs, hebben een aandeel van  
minder dan 3%. Het relatief hoge aandeel werkgerelateerde verplaatsingen kan de mogelijkheid  
om van de auto naar de trein te verschuiven, drukken voor verplaatsingen waarvoor de relatieve  
reistijd van het openbaar vervoer ongunstig uitpakt. 
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Een ander verschil tussen verplaatsingsmotieven is de mate waarin mensen alleen dan wel samen 
reizen. Dit is van belang voor de verschuiving van de auto naar de trein, omdat de auto financieel 
aantrekkelijker wordt als het aantal passagiers dat samen reist groter wordt. De kosten van autogebruik 
worden dan immers door meer reizigers gedeeld, terwijl in het openbaar vervoer elke reiziger een eigen 
kaartje moet kopen (dit kostenverschil wordt deels gecompenseerd door meereiskorting wanneer een 
van de reizigers een kortingskaart bezit). Bij werkgerelateerde verplaatsingen reizen mensen in veruit de 
meeste gevallen alleen, terwijl zij dat bij niet-werkgerelateerde verplaatsingen vaker samen met familie 
of vrienden doen (figuur 5.8). 

Va
n 

en
 n

aa
r h

et
 w

er
k

V
is

it
e,

 lo
ge

re
n

O
ve

ri
g 

re
cr

ea
ti

ef
(e

xc
l. 

to
er

en
, w

an
de

le
n)

Za
ke

lij
k 

be
zo

ek
in

 w
er

ks
fe

er

W
in

ke
le

n,
 b

oo
ds

ch
ap

pe
n 

do
en

Sp
or

t,
 h

ob
by

A
fh

al
en

 o
f b

re
ng

en
pe

rs
on

en

To
er

en
, w

an
de

le
n

O
nd

er
w

ijs
 v

ol
ge

n

B
er

oe
ps

m
at

ig

Pe
rs

oo
nl

ijk
e 

ve
rz

or
gi

ng

A
fh

al
en

 o
f b

re
ng

en
go

ed
er

en

A
nd

er
 m

ot
ie

f

O
nb

ek
en

d

To
ta

al
 a

lle
 m

ot
ie

ve
n

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

 Figuur 5.8  Aandeel samenreizenden bij autoverplaatsingen van 50 km of meer, naar reismotief (Bron CBS: ODiN 2018).

Bij alle sociaal-recreatieve reisdoelen ligt het aandeel samenreizenden tussen de 40 en 50%, en bij 
‘afhalen of brengen personen’ op ongeveer 1/4. Samenreizen bij werkgerelateerde verplaatsingen is 
zeldzaam, met aandelen van zo’n 6% van het totaal. 

Nader onderzoek is nodig om precies vast te stellen welke van deze verplaatsingsmotieven het  
meest kansrijk zijn om een modal shift van de auto naar de trein te bevorderen. Het vele alleen reizen  
bij werkgerelateerde verplaatsingen maakt dat deze verplaatsingen relatief kansrijk zijn, omdat het 
kostenvoordeel van samen reizen in de auto wegvalt. Een voorwaarde hierbij is wel dat werkgevers  
de overstap van auto naar trein ook financieel aantrekkelijk maken. Daarentegen zijn niet-werk- 
gerelateerde verplaatsingen juist weer kansrijker gezien de lagere waardering van reistijd. 

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid | Verkenning Ruimte in het systeem 41



Naast het gericht aanspreken van kansrijke doelgroepen zijn er ook andere oplossingsrichtingen die  
de belemmering van de gemiddeld langere reistijd met het openbaar vervoer deels weg kunnen nemen. 
Een oplossingsrichting is om de reistijd in het openbaar vervoer nog aantrekkelijker en productiever te 
maken, bijvoorbeeld met (nog) ruimere en rustigere zitplaatsen om te werken of te ontspannen, zodat  
de tolerantie voor een relatief langere reisduur toeneemt. De effectiviteit van deze maatregel zal 
verschillen per reismotief. Een zo soepel mogelijke overstap zou de drempel om van de auto op de trein 
over te stappen eveneens kunnen verlagen. Hierbij is het (in ieder geval voor OV-reizigers in Berlijn) met 
name belangrijk dat er een betrouwbare aansluiting en korte wachttijd is, evenals korte loopafstanden, 
goede reisinformatie en een veilige en schone omgeving die bescherming biedt tegen het weer. 
Wanneer alternatieve reisopties beschikbaar zijn (bijvoorbeeld als een aansluiting gemist wordt of 
vervalt), verlaagt dit de barrière van het overstappen nog verder (Hamersma & De Haas, 2020). 

Het verschil in reistijd wordt kleiner als het niet langer mogelijk is met de auto van deur tot deur  
te reizen, doordat parkeerplekken op de herkomst of bestemming alleen beschikbaar zijn op afstand. 
Verschillende steden ontwikkelen momenteel visies om bewoners niet voor hun huis maar in wijkhubs 
of aan de stadsring te laten parkeren, en ook binnenkomend autoverkeer op te vangen op afstand van 
de eindbestemming (bijvoorbeeld in Park+Ride-faciliteiten). In dat geval verandert de autoverplaatsing 
in een ketenreis met voor- en natransport, en zal deze de reistijd van een unimodale OV-reis gaan 
benaderen. Naast veranderingen in de reistijd per auto kunnen ook de directe kosten van autogebruik 
toenemen, waardoor het verschil in kosten met het openbaar vervoer kleiner zou worden. Dit zou het 
effect zijn van een uitbreiding van het betaald parkeren, een cordonheffing en andere vormen van 
beprijzing van autogebruik zoals rekeningrijden. 

5.3  Samenvatting

Het is mogelijk kansrijk om lange verplaatsingen (50 km of meer) te verschuiven van de auto naar de 
trein. Dit zou bovendien aanzienlijke besparingen van de CO2-emissie opleveren. De trein kan echter 
slechts een beperkt deel, met een ordegrootte van grofweg 17%, van deze autoverplaatsingen op zich 
nemen. Bij gebrek aan gedetailleerde data is deze schatting een zeer ruwe indicatie. Beschikbare data 
hebben betrekking op de maatgevende spits, voor groeiruimte buiten de spits zijn geen data voorhanden. 
Een gegeven aantal verschuivingen impliceert dat het spoorvervoer in het weekend harder groeit dan 
door de week, wat dus een grotere uitbreiding van de dienstverlening zou vergen. Binnen en tussen de 
G4 en op corridors die de G4 in of uit gaan, is de groeicapaciteit relatief beperkt, maar kan een gegeven 
toename van het aantal treinverplaatsingen tot een verschuiving van een relatief groot percentage 
autoverplaatsingen leiden. Buiten de G4 heeft het spoor relatief veel groeiruimte, maar een gegeven 
percentage groei van het treinverkeer vertegenwoordigt daar slechts een beperkte afname van het 
autoverkeer. Belemmeringen voor deze verschuivingen liggen met name in de gemiddeld langere reis- 
tijd wanneer dezelfde verplaatsing niet met de auto maar met het openbaar vervoer gemaakt wordt, en 
daarnaast in hogere reiskosten wanneer een gezelschap samen reist. Bij oplossingsrichtingen voor deze 
belemmeringen is het belangrijk om specifiek de meest kansrijke doelgroepen te identificeren. 
Daarbij kan het verplaatsingsmotief belangrijke informatie bieden. In het volgende hoofdstuk voeren 
we dezelfde analyse uit, maar dan voor verschuiving van auto naar BTM en over kortere afstanden.
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 6 Verschuiving van auto
In dit hoofdstuk gaat het over autoverplaatsingen voor afstanden tot 30 kilometer die verschuiven 
naar bus, tram en metro (BTM). 79% van de autoverplaatsingen valt in deze afstandscategorie. Deze 
verschuiving zou een gunstige impact hebben op de CO2-emissie (CE Delft, 2017). Of de verschuiving 
ook kansrijk is, hangt af van de context. Bij zeer korte afstanden (0-5 km) is de reistijdverhouding tus- 
sen openbaar vervoer en auto vrijwel altijd ongunstig, omdat het openbaar vervoer er dan vaak meer 
dan	2	keer	zo	lang	over	doet	als	de	auto	(figuur	5.6).	Bij	afstanden	tussen	15	en	30	km	neemt	het	aan- 
deel reizen met een iets gunstiger reistijdverhouding toe. In stedelijk gebied kan een autorit minder 
aantrekkelijk zijn, als de automobilist moet zoeken naar een parkeerplaats, als parkeren alleen  
op afstand van de bestemming kan, en als de autorit door eenrichtingsverkeer of andere verkeers-
maatregelen niet over de kortste route gemaakt kan worden. In zulke gevallen zou BTM al eerder 
concurrerend kunnen zijn met de auto, al is niet bekend op hoeveel ritten dit betrekking heeft. 

6.1  Ruimte voor verschuiving

Het verhoudingsgetal tussen autoverplaatsingen en BTM-verplaatsingen tot 30 km is ongeveer 7,5  
op 1. Figuur 6.1 visualiseert dit verhoudingsgetal, en geeft met een stippellijn een ruwe schatting van  
de beschikbare groeicapaciteit aan. Als x% van de korte autoverplaatsingen verschuift naar BTM, met 
hoeveel procent zou het aantal BTM-verplaatsingen dan toenemen? 
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 Figuur 6.1 Verandering in BTM-verplaatsingen bij een gegeven procentuele verandering van de autoverplaatsingen  

korter dan 30 km op weekdagen, met een schatting van de beschikbare groeicapaciteit (Bron: OViN 2015-2017, 

bewerking KiM).
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De figuur laat zien dat als BTM 10% van de korte autoverplaatsingen (30 km of minder) op zou vangen, 
dit tot een stijging van het aantal BTM-verplaatsingen leidt met 76%. Hoeveel procent toename van 
BTM-verplaatsingen kunnen BTM-corridors opvangen? De NMCA BTM 2017 geeft voor verschillende 
jaren I/C-ratio’s voor de 44 drukste BTM-corridors van Nederland. De mediane waarde voor 2018 kan 
indicatief zijn voor de groeiruimte van relatief hoog belaste BTM-corridors. Voor BTM kan op korte 
afstanden een bezettingsgraad van boven de 100% acceptabel zijn. Als een bezettingsgraad van 125% 
aangehouden wordt, is per 2018 binnen de drukste corridors op de mediane corridor nog 21% groei-
ruimte beschikbaar. De bezettingsgraad van het overige BTM-netwerk is onbekend, maar vermoedelijk 
laag. CE Delft (2014) schat de gemiddelde bezetting van Nederlandse buslijnen op 30%, en voor tram  
en metro op 14%. Een gewogen gemiddelde hiervan is 25% voor BTM als geheel. Dit impliceert dat de 
groeiruimte ruim 300% is. Deze waarde houden we aan als bovengrens van de groeiruimte van BTM. 
Hierbij kan BTM respectievelijk 3% en 40% van de huidige korte autoverplaatsingen opvangen. De 
NMCA-gegevens hebben betrekking op de maatgevende spits en zijn extrapolaties op basis van het 
basisjaar 2014. De gegevens uit CE Delft (2014) zijn een algemeen kengetal over alle tijdstippen heen. 

Wanneer we maken onderscheid naar tijd, blijkt dat op weekdagen het BTM-gebruik sterker  
geconcentreerd is dan het autogebruik over korte afstanden (minder dan 30 kilometer). Een gegeven 
afname van het autogebruik tijdens het weekend impliceert daardoor een veel grotere toename van  
het BTM-gebruik dan dezelfde afname van autogebruik op een doordeweekse dag. Voor de aanbod- 
kant (groeicapaciteit van BTM) kan geen onderscheid naar tijdstip gemaakt worden. 
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 Figuur 6.2 Verandering in BTM-verplaatsingen bij een gegeven procentuele verandering van de autoverplaatsingen  

korter dan 30 km, onderscheid naar tijdstip (Bron: OViN 2015-2017, bewerking KiM).

Maken we onderscheid naar locatie, dan zien we dat de locatie van corridors ten opzichte van de G4 
invloed heeft op de relatieve omvang van het aantal BTM-verplaatsingen ten opzichte van het aantal 
autoverplaatsingen. Voor de groeiruimte kan geen onderscheid naar locatie gemaakt worden. Binnen  
en tussen de G4 (figuur 6.3) en op corridors die de G4 in of uit gaan (figuur 6.4), kan met een gegeven 
toename van de BTM-verplaatsingen een relatief groot percentage autoverplaatsingen verschuiven. 
Buiten de G4 (figuur 6.5) is het maximale aantal te verschuiven autoverplaatsingen veel beperkter. 
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 Figuur 6.3 Verandering in BTM-verplaatsingen bij een gegeven procentuele verandering van de autoverplaatsingen korter 

dan 30 km op weekdagen, met een schatting van de beschikbare groeicapaciteit, alleen verplaatsingen binnen 

en tussen G4 (Bron: OViN 2015-2017, bewerking KiM).
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 Figuur 6.4 Verandering in BTM-verplaatsingen bij een gegeven procentuele verandering van de autoverplaatsingen korter 

dan 30 km op weekdagen, met een schatting van de beschikbare groeicapaciteit, alleen verplaatsingen van en 

naar G4 (Bron: OViN 2015-2017, bewerking KiM).
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 Figuur 6.5 Verandering in BTM-verplaatsingen bij een gegeven procentuele verandering van de autoverplaatsingen korter 

dan 30 km op weekdagen, met een schatting van de beschikbare groeicapaciteit, alleen verplaatsingen buiten 

de G4 (Bron: OViN 2015-2017, bewerking KiM).

6.2  Belemmeringen en kansen voor verschuiving

In theorie biedt BTM dus ruimte om een deel van de relatief korte (30 km of minder) autoverplaatsingen 
op te vangen. Dit is echter alleen mogelijk als er voor een gegeven verplaatsing ook daadwerkelijk een 
BTM-verbinding beschikbaar is. Op veel relaties is dat niet het geval, of alleen met fors langere reistijden 
in vergelijking met de auto. Bakker et al. (2015) noemen daarnaast nog andere belemmeringen voor de 
verschuiving van auto naar openbaar vervoer, namelijk wanneer het gaat om het vervoer van bagage of 
boodschappen, (jonge) kinderen of om het wegbrengen of afhalen van passagiers. Het is dus van belang 
om het verplaatsingsmotief van de autoverplaatsingen te achterhalen (figuur 6.6). 
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 Figuur 6.6 Autoverplaatsingen naar afstandsklasse en motief, 2018 (Bron: CBS, ODiN).

Uit de data blijkt dat winkelen en boodschappen doen het belangrijkste verplaatsingsmotief is voor  
de relatief korte (minder dan 30 kilometer) autoverplaatsingen. Voor zover hierbij een substantiële 
hoeveelheid aankopen of boodschappen moet worden vervoerd, lijkt BTM minder kansrijk als alter- 
natief voor de auto, in ieder geval voor de rit terug naar huis. In het geval dat een zogeheten one-way- 
deelauto (die ingeleverd mag worden op en andere locatie dan waar deze gehuurd is) beschikbaar is 
voor de terugweg, zou mogelijk nog een deel van de toerverplaatsingen (verplaatsingen met dezelfde 
vertrek- en aankomstlocatie) met BTM gemaakt kunnen worden. De vraag is dan wel of dit leidt tot 
(gedeeltelijke) substitutie van autoverplaatsingen, of dat juist BTM-reizigers ertoe verleid worden een 
deel van de verplaatsing per auto af te leggen. Ook woon-werkverplaatsingen nemen een aanzienlijk 
aandeel in van de autoverplaatsingen tot 30 kilometer. Voor zover de relatieve reistijden gunstig zijn, 
zou BTM hier mogelijk een alternatief voor de auto kunnen bieden, mits de reiskostenvergoeding dit 
voor werknemers ook financieel aantrekkelijk maakt. Andere belangrijke verplaatsingsmotieven zijn  
op visite gaan, brengen en halen van personen en sport of hobby. Eerder is al genoemd dat BTM niet 
kansrijk is bij het halen of brengen van personen. Ook bij verplaatsingen voor sport of hobby kunnen 
zich belemmeringen voordoen, bijvoorbeeld als er grote materialen (een vishengel, een golftas) mee-
genomen moeten worden of als de activiteitenlocatie op een minder centrale plek ligt.  
Daar waar verschuivingen kansrijk zijn, kan vooral parkeerbeleid (capaciteit en beprijzing) een modal 
shift bevorderen (Bakker et al., 2015). In het algemeen is ook de beprijzing van het autogebruik een 
kansrijk beleidsinstrument. 
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6.3  Samenvatting

Een verschuiving van relatief korte (30 km of minder) autoverplaatsingen naar BTM is in de meeste 
gevallen niet kansrijk, doordat de relatieve reistijd met BTM op deze afstanden doorgaans ongunstig is. 
BTM heeft gemiddeld over heel Nederland nog veel uitbreidingsruimte, maar groeit in enkele tientallen 
grootstedelijke corridors in de richting van de maximale capaciteit. Het aandeel korte autoverplaatsingen 
(minder dan 30 km) dat met BTM opgevangen kan worden, vertegenwoordigt een relatief beperkt 
aandeel van de totale autoverplaatsingen. Dit aandeel is het grootst tijdens de spits, en het kleinst in het 
weekend. Op relaties waar BTM een goede relatieve reistijd heeft, zijn woon-werkverplaatsingen en ver- 
plaatsingen voor op visite gaan de meest omvangrijke categorieën die mogelijk kansrijk zijn voor 
verschuiving vanuit de auto. Andere belangrijke verplaatsingsdoelen van autoverplaatsingen tot 30 km 
betreffen vermoedelijk het vervoer van personen of goederen, wat BTM minder aantrekkelijk maakt.
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 7 Verschuiving van auto  
naar fiets voor afstanden 
tot 15 km (personen)

De helft van alle autoverplaatsingen is korter dan 7,5 km, een afstand die de meeste mensen  
ook	per	fiets	kunnen	afleggen.	Op	een	e-fiets	komen	ook	afstanden	tot	15	km	binnen	bereik.	 
In dat geval zou 2/3 van de autoverplaatsingen in aanmerking komen voor een overstap op de  
fiets.	Afhankelijk	van	de	mate	van	congestie,	de	rijomstandigheden	(bijvoorbeeld	gemengd	of	ge- 
scheiden verkeer, doorgaande of eenrichtingswegen) en de parkeersituatie (parkeren voor de deur  
bij	herkomst	en	bestemming,	of	op	afstand)	kan	de	relatieve	reistijd	van	de	fiets	gunstig	zijn	ten	
opzichte	van	die	met	de	auto	over	korte	afstanden.	De	verschuiving	van	auto	naar	fiets	berekenen	 
we	hier	voor	afstanden	tot	15	km.	Als	de	maximale	fietsafstand	7,5	km	bedraagt,	veranderen	de	
conclusies niet wezenlijk.

7.1  Ruimte voor verschuiving

Het verhoudingsgetal tussen auto- en fietsverplaatsingen is op weekdagen ongeveer 1 op 1. Figuur 7.1 
illustreert dit verhoudingsgetal, zodat afgelezen kan worden met hoeveel procent het aantal fietsver-
plaatsingen zou toenemen wanneer x% van de korte autoverplaatsingen met de fiets gemaakt wordt. 
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 Figuur 7.1 Verandering van het aantal fietsverplaatsingen bij een gegeven procentuele verandering van autoverplaatsingen 

korter dan 15 km, op weekdagen (Bron: OViN 2015-2017, bewerking KiM).

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid | Verkenning Ruimte in het systeem 49



De figuur laat zien dat als de fiets 10% van de korte autoverplaatsingen (15 km of minder) op zou 
vangen, dit een evenredige stijging van het aantal fietsverplaatsingen met 10% impliceert. In absolute 
aantallen gaat het hier over zeer grote aantallen verplaatsingen. In totaal zijn er op weekdagen onge-
veer 3,2 miljard autoverplaatsingen per jaar over een afstand korter dan 15 km, dus een verschuiving 
van 10% betekent ongeveer 320 miljoen minder autoverplaatsingen. Over de ruimte voor groei van  
het fietsgebruik zijn geen gegevens bekend. Hierbij gaat het niet alleen om ruimte op de fietspaden  
en andere wegen, maar ook om mogelijkheden om de fiets te parkeren. 

Maken we onderscheid naar tijd, dan zien we geen opvallende verschillen. Het fietsgebruik is vergelijk-
baar in omvang met het autogebruik op korte afstanden tijdens de spitsen en doordeweeks tussen de 
spitsen. In het weekend fietsen mensen relatief minder (figuur 7.2). Een gegeven afname van auto-
gebruik in het weekend impliceert daardoor een grotere toename van het fietsgebruik dan dezelfde 
afname van het autogebruik op een ander tijdstip. 
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 Figuur 7.2 Verandering van fietsverplaatsingen bij een gegeven procentuele verandering van autoverplaatsingen korter 

dan 15 km, onderscheid naar tijdstip (Bron: OViN 2015-2017, bewerking KiM).

De locatie van corridors ten opzichte van de G4 heeft weinig invloed op de relatieve omvang van het 
aantal fietsverplaatsingen ten opzichte het aantal autoverplaatsingen tot 15 km (figuur 7.3). In vergelij-
king met het autogebruik fietsen mensen relatief iets meer op korte afstanden binnen de vier grootste 
steden. Hier zou een verschuiving van 10% van de autoverplaatsingen een toename van het aandeel 
fietsverplaatsingen van 5% impliceren. Op routes die de G4 in en uit gaan en op routes buiten de G4 zou 
dezelfde afname met 10% een stijging van het fietsgebruik van respectievelijk 8% en 10% impliceren. 
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 Figuur 7.3 Verandering van fietsverplaatsingen bij een gegeven procentuele verandering van autoverplaatsingen korter dan 

15 km op weekdagen, onderscheid naar locatie ten opzichte van G4 (Bron: OViN 2015-2017, bewerking KiM).

7.2  Belemmeringen en kansen voor verschuiving

De belangrijkste belemmeringen voor een verschuiving van auto naar fiets op korte afstanden treden  
op wanneer bagage, boodschappen, kinderen of andere personen vervoerd moeten worden (Bakker  
et al., 2015). Ook bij slecht weer is de fiets een minder aantrekkelijk alternatief voor de auto, met name 
voor sociaal-recreatieve motieven en in mindere mate voor verplaatsingen voor werk en onderwijs 
(Jonkeren, 2020). Verder zijn er, ondanks het hoge fietsbezit in Nederland, ook mensen zonder  
(werkende) fiets en mensen die door hun gezondheid of gebrek aan ervaring niet in staat zijn te fietsen. 
Wanneer deze belemmeringen niet optreden, kan een verschuiving van auto naar fiets kansrijk zijn. 
Hoewel geen data beschikbaar zijn over relatieve reistijden, kan de fiets op korte afstanden mogelijk 
voor veel verplaatsingen competitief zijn. Een fietser kan namelijk de meest directe route nemen, en 
parkeerzoektijd, parkeerkosten of een eventuele loopafstand van parkeerplaats naar eindbestemming 
zijn doorgaans niet aan de orde. Op korte afstanden, en vooral in stedelijk gebied, zijn de snelheden 
lager en vervalt dus een belangrijk voordeel van de auto ten opzichte van de fiets. Bij zware congestie 
kan de rijsnelheid van de fiets zelfs hoger uitkomen dan die van de auto. Voor hoeveel verplaatsingen 
deze omstandigheden van toepassing zijn, is niet bekend. 

Omdat de belangrijkste beperking voor een verschuiving van auto naar fiets bij het vervoeren van 
goederen of personen ligt, is een onderscheid naar verplaatsingsmotief informatief (figuur 7.4).
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 Figuur 7.4  Autoverplaatsingen naar afstandsklasse en verplaatsingsmotief, 2018 (Bron: CBS, ODiN).

Op de kortste afstandsklasse (tot 7,5 km) is winkelen en boodschappen doen met afstand het  
belangrijkste verplaatsingsmotief, gevolgd door woon-werkverplaatsingen, visite, halen/brengen van 
personen en recreatieve verplaatsingsmotieven. Als we ook de iets langere verplaatsingen op e-fiets-
afstand (tot 15 km) meenemen, blijft het beeld in grote lijnen gelijk. Afhankelijk van de omvang van de 
aankopen kan bij winkelen en boodschappen doen een verschuiving naar de fiets onaantrekkelijk zijn. 
Bij woon-werktrips en op visite gaan kan de fiets daarentegen wel aantrekkelijk zijn, aangenomen dat 
dan geen personen of zware of grote spullen vervoerd hoeven te worden. Specifiek bij woon-werktrips 
kan ook een bezwaar tegen de fiets zijn dat de fietser bezweet aankomt op de werklocatie, vooral 
wanneer hij of zij op het werk formele werkkleding draagt. De recreatieve verplaatsingsdoelen (sport, 
hobby en overig recreatief) en persoonlijke verzorging zijn samen goed voor bijna 1/4 van de korte 
autoverplaatsingen, en lijken in principe geschikt om op de fiets afgelegd te worden. Voor de barrière 
van slecht weer voor met name sociaal-recreatieve fietsverplaatsingen stelt Faber (2019) oplossings-
richtingen voor. Mogelijk kunnen op belangrijke fietstrajecten fysieke ingrepen (windschermen en 
overkapping) zorgen voor minder hinder door regen en wind. Daarnaast kunnen reizigers met publieks-
campagnes aangemoedigd worden om ook bij onaantrekkelijk weer te blijven fietsen. Tot slot bestaan 
er vormen van overdekte (lig)fietsen, die mogelijk verder ontwikkeld en gestimuleerd kunnen worden. 
Ook douches op de (werk)bestemming kunnen het bezwaar van nat of bezweet aankomen verminderen. 
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7.3  Samenvatting

Zo’n 67% van de autoverplaatsingen is korter dan 15 km, en het overgrote merendeel daarvan gaat 
over minder dan 7,5 km. Als een groot aandeel van deze korte autoverplaatsingen naar de fiets zou 
kunnen verschuiven, dan is de groei van het aantal fietsverplaatsingen nog steeds redelijk beperkt,  
met name het geval doordeweeks, en in mindere mate in het weekend. Vermoedelijk biedt de fiets-
infrastructuur ruimte om een groot deel van de autoverplaatsingen over te nemen, maar er is 
 onvoldoende bekend over de (maximale) capaciteit van het huidige fietsnetwerk. De analyse hebben  
we hier uitgevoerd voor autoverplaatsingen tot 15 km, maar als we de grens op 7,5 km leggen, ontstaat 
een vergelijkbaar beeld. Belemmeringen liggen vooral in het vervoeren van personen of zware bagage, 
en daarnaast in ongunstige weersomstandigheden. Woon-werkverplaatsingen en op visite gaan zijn 
relatief belangrijk verplaatsingsmotieven op de genoemde afstandsklassen, waarbij de belemmeringen 
vermoedelijk het minst van toepassing zijn.

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid | Verkenning Ruimte in het systeem 53



 8  Verschuiving van BTM 
naar fiets voor afstanden 
tot 15 km (personen)

Van de BTM-verplaatsingen gaat 2/3 over een afstand die korter is dan 7,5 km, en 86% over een 
afstand	korter	dan	15	km.	Op	korte	afstanden	kan	de	fiets	een	zeer	aantrekkelijk	alternatief	zijn	
voor BTM, omdat de gebruiker van dit vervoermiddel vaak een directere route kan nemen. 
Mogelijkheden om op CO2-emissie te besparen, zijn er vermoedelijk beperkt omdat BTM in hoog 
tempo	geëlektrificeerd	wordt,	of	al	is.	Op	de	korte	termijn	leidt	een	daling	van	BTM-gebruik	boven-
dien eerder tot legere dan tot minder voertuigen. Dit vanwege concessieafspraken, en vanwege  
de weerstand tegen het opheffen van OV-lijnen met een maatschappelijke functie. Uit de NMCA  
BTM 2017 blijkt dat met name in de grote steden BTM-corridors tegen hun grenzen aanlopen. Een 
verschuiving	naar	de	fiets	zou	hier	wenselijk	kunnen	zijn,	ook	om	tweede-orde-effecten	mogelijk	te	
maken	(ruimte	vrijspelen	voor	verschuivingen	van	auto	naar	BTM).	Hier	hebben	we	fietsafstanden	
tot 15 km aangehouden (zie paragraaf 3.2.5 voor motivatie), maar met afstanden tot 7,5 km waren 
de resultaten vergelijkbaar geweest. 

8.1  Ruimte voor verschuiving

Het verhoudingsgetal tussen fietsverplaatsingen en BTM-verplaatsingen tot 15 km is ongeveer 7 op 1. 
Figuur 8.1 visualiseert dit verhoudingsgetal, en toont zo de verandering in het aantal fietsverplaatsingen 
bij een gegeven procentuele verandering in BTM-verplaatsingen korter dan 15 km. Met andere woorden, 
als x% van de korte BTM-verplaatsingen verschuift naar de fiets, met hoeveel procent zou het aantal 
fietsverplaatsingen dan toenemen?
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 Figuur 8.1 Verandering van fietsverplaatsingen bij een gegeven procentuele verandering van BTM-verplaatsingen  

korter dan 15 km op weekdagen (Bron: OViN 2015-2017, bewerking KiM).

De figuur laat zien dat als de fiets 10% van de korte BTM-verplaatsingen (15 km of minder) op zou 
vangen, dit een stijging van het aantal fietsverplaatsingen met slechts iets meer dan 1% zou impliceren. 
In absolute getallen gaat dit over ongeveer 54 miljoen verplaatsingen per jaar. Over de ruimte voor 
groei van het fietsgebruik zijn geen gegevens bekend.

Wanneer we onderscheid maken naar tijd (figuur 8.2), zien we dat het fietsgebruik iets groter van 
omvang is dan het BTM-gebruik tijdens de spitsen. Op deze tijdstippen zou een gegeven procentuele 
verschuiving van het aantal BTM-verplaatsingen resulteren in een iets kleinere stijging van het 
fietsgebruik.
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 Figuur 8.2 Verandering van fietsverplaatsingen bij een gegeven procentuele verandering van BTM-verplaatsingen  

korter dan 15 km, onderscheid naar tijdstip (Bron: OViN 2015-2017, bewerking KiM).
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De relatieve omvang van het aantal fietsverplaatsingen ten opzichte van het aantal BTM-verplaatsingen 
tot 15 km verschilt sterk per locatie (figuur 8.3). Buiten de G4 zou het fietsgebruik slechts 1% stijgen als 
het 10% van de BTM-verplaatsingen op moet vangen. Binnen en tussen de G4 zou het aantal fietsver-
plaatsingen in dit scenario met 4% stijgen, en van en naar de G4 met ongeveer 9%.

To
en

am
e 

va
n 

aa
nt

al
 fi

et
sv

er
pl

aa
ts

in
ge

n

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1%0% 3% 5% 7% 9% 11% 13% 15% 17% 19% 21% 23% 25% 27% 29% 30%

Afname van aantal BTM-verplaatsingen tot 15 km

Binnen/tussen G4 G4 in/uit Buiten G4

 Figuur 8.3 Verandering van fietsverplaatsingen bij een gegeven procentuele verandering van BTM-verplaatsingen korter dan 

15 km op weekdagen, onderscheid naar locatie ten opzichte van G4 (Bron: OViN 2015-2017, bewerking KiM).

8.2  Belemmeringen en kansen voor verschuiving

Hoewel we dit voor deze studie niet specifiek onderzocht hebben, kan de fiets op korte verplaatsings-
afstanden vermoedelijk relatief aantrekkelijke reistijden bieden ten opzichte van het openbaar vervoer. 
De fietser kan vaak directere routes nemen, hoeft niet onderweg te stoppen op tussenliggende be - 
stemmingen, en heeft niet of nauwelijks last van congestie. Bij slecht weer is BTM wel aantrekkelijker 
dan de fiets. Zowel de fiets als BTM zijn minder aantrekkelijk wanneer grote of zware goederen of andere 
personen vervoerd moeten worden. Bij werkgerelateerde verplaatsingen kan de fiets als bezwaar heb- 
ben dat de gebruiker mogelijk bezweet aankomt op de werklocatie, vooral wanneer deze daar formele 
werkkleding draagt. Met name het onderscheid tussen werk- en niet-werkgerelateerde verplaatsingen 
kan dus interessant zijn. Bij gebruik van e-fietsen in plaats van conventionele fietsen is deze belemmering 
overigens minder van toepassing. Figuur 8.4 laat de verdeling naar verplaatsingsmotief zien voor korte 
BTM-verplaatsingen (tot 7,5 en tot 15 km). 
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 Figuur 8.4  Aantal BTM-verplaatsingen naar afstandsklasse en verplaatsingsmotief, 2018 (Bron: CBS, ODiN).

Het belangrijkste verplaatsingsdoel voor korte BTM-verplaatsingen (tot 15 km) is de woon-werkreis. 
Voor verplaatsingen tot 7,5 km hebben woon-werkreizen een iets kleiner aandeel. Ondanks dat BTM 
gezien wordt als een minder aantrekkelijk vervoermiddel wanneer grote of zware goederen vervoerd 
moeten worden, is winkelen en boodschappen doen toch een van de belangrijkste verplaatsingsdoelen. 
Mogelijk worden bij deze verplaatsingen slechts bescheiden hoeveelheden aankopen vervoerd, die ook 
per (bak)fiets vervoerd zouden kunnen worden. Andere belangrijke verplaatsingsmotieven voor korte 
BTM-verplaatsingen zijn onderwijs volgen, recreatieve verplaatsingen (niet toeren of wandelen) en op 
visite gaan. 
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In hoeverre is de fiets voor deze reismotieven een kansrijk alternatief voor BTM? Voor woon- 
werkverplaatsingen is al genoemd dat het bezweet aankomen op het werk een barrière kan vormen. 
Mogelijk speelt dezelfde barrière ook bij het fietsen naar school. Een oplossing hiervoor kan zijn om  
op kantoor en school (meer) douchevoorzieningen (met bijbehorende kleedruimtes en lockers) beschik-
baar te maken. In hoeverre dit de belemmering volledig wegneemt is niet bekend, het kost immers nog 
steeds tijd en moeite om te douchen en om te kleden, en om een extra set kleding mee te nemen. 
Winkeltrips en recreatieve trips die per BTM gemaakt kunnen worden, zouden in principe ook met de 
fiets afgelegd kunnen worden. Wel is het mogelijk dat voor bepaalde typen te verplaatsen goederen BTM 
alsnog comfortabeler is dan de fiets, tenzij iemand over een forse bakfiets beschikt. De beschikbaarheid 
van meer (deel)bakfietsen zou de fiets voor meer trips een aantrekkelijk alternatief kunnen maken. 

Een van de motivaties om een verschuiving van BTM naar fiets te verkennen is dat op deze manier 
knelpunten op de meest drukbezette BTM-lijnen verlicht of voorkomen kunnen worden. In dat geval 
zou het met name aantrekkelijk zijn als BTM-reizigers in de spits overstappen op de fiets. Figuur 8.5 
geeft een verdeling van de verplaatsingsmotieven van BTM-spitsreizigers. Overigens gaat het hier om 
BTM-reizigers op alle afstandsklassen, niet alleen tot 15 km. Hierdoor kan (afgaand op figuur 8.4) het 
aandeel woon-werkreizigers en onderwijsgerelateerde reizigers hoger uitvallen, en winkelverplaatsingen 
juist lager dan wanneer we alleen naar de korte BTM-verplaatsingen tot 15 km gekeken zouden hebben. 
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 Figuur 8.5  Aantal BTM-reizigers onderweg naar motief per kwartier van een gemiddelde werkdag in 2018, eerder  

verschenen in Bakker et al. (2020).

De figuur laat zien dat, net als bij het spoor (figuur 4.3), woon-werk- en onderwijsverplaatsingen in de 
ochtendspits veel belangrijker zijn dan overige verplaatsingsmotieven. Pas in de avondspits nemen ook 
overige verplaatsingsmotieven een aanzienlijk aandeel in. Tabel 8.1 geeft de precieze vervoersaandelen 
tijdens de spitsen, met onderscheid tussen de smalle en brede spits. 
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 Tabel 8.1  Aandeel BTM-reizigers in de spits naar motief in 2018, op basis van Bakker et al. (2020).

Werk Onderwijs Overig Totaal

Ochtendspits

Smal (7:00-9:00) 50% 45% 5% 100%

Breed (6:00-10:00) 50% 40% 9% 100%

Avondspits

Smal (16:00-18:00) 33% 31% 36% 100%

Breed (15:00-19:00) 34% 29% 37% 100%

In de ochtendspits is de helft van de reizigers onderweg voor werk, en bijna de helft voor onderwijs  
(in de brede spits daalt dit aandeel iets naar 40%). Overige motieven nemen hier slechts 5% (smalle 
spits) à 9% (brede spits) in. Bij onderwijsgerelateerde verplaatsingen gaat het om 8:15 ’s ochtends op  
een gemiddelde doordeweekse dag om 60% MBO-BOL en HBO, en 22% voortgezet onderwijs. Het 
wetenschappelijk onderwijs heeft dan een beperkter aandeel met 8% (Bakker et al., 2020). Bij het ver - 
leiden van BTM-reizigers uit de ochtendspits om de fiets te nemen zou het bezwaar van nat (bij slecht 
weer) of bezweet aankomen dus een belangrijke belemmering kunnen zijn. Voor onderwijs geldt ook 
dat studenten met een OV-studentenkaart een prikkel missen om over te stappen op de fiets, omdat  
dit hen persoonlijk geen financieel voordeel biedt. 

Wanneer het gaat om BTM-reizigers in de avondspits zijn de vervoersaandelen gelijker verdeeld.  
In zowel de smalle als de brede avondspits is meer dan 1/3 van de BTM-reizigers onderweg voor een 
andere reden dan werk of onderwijs. Hierbij zijn (op de doorsnede van 17:30 op een gemiddelde werk- 
dag) vooral op visite gaan en winkelen of boodschappen doen belangrijke reisdoelen; deze zijn samen 
goed voor bijna de helft van de BTM-verplaatsingen (figuur 8.6). Ook sport en hobby nemen hier een 
groot aandeel van de niet aan werk of onderwijs gerelateerde verplaatsingen in. Bij het verleiden van 
BTM-reizigers in de avondspits om over te stappen op de fiets zijn dus ook belemmeringen die gerela-
teerd zijn aan het vervoeren van goederen relevant. De (deel)bakfiets is daarbij een voorbeeld van een 
mogelijke oplossingsrichting. 
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 Figuur 8.6 Gebruik BTM voor overige redenen op een gemiddelde werkdag in de avondspits (17:30), eerder verschenen  

in Bakker et al. (2020).
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8.3  Samenvatting

Een verschuiving van BTM-verplaatsingen op korte afstanden (tot 15 km) naar de fiets kan wenselijk  
zijn om op drukke corridors ruimte in BTM vrij te maken. Het overgrote deel van de BTM-verplaatsingen 
(86%) valt in deze afstandscategorie. Ook als een substantieel deel van de BTM-gebruikers op de fiets 
overstapt, zou de fietsinfrastructuur slechts een bescheiden procentuele groei door hoeven te maken. 
Ligt de grens op 7,5 km, dan ontstaat een vergelijkbaar beeld. Waarschijnlijk heeft de fietsinfrastructuur 
ruim voldoende capaciteit om een groot deel van de huidige BTM-verplaatsingen te accommoderen. 
Alleen op relaties van en naar de G4-steden zou de druk op de fietsinfrastructuur substantieel toe- 
nemen. Capaciteitsdata voor de fietsinfrastructuur zijn echter niet voorhanden. Belemmeringen voor een 
verschuiving naar de fiets zijn het nat of bezweet aankomen op de bestemming (vooral voor werk- en 
onderwijsgerelateerde verplaatsingen), en mogelijk in enige mate het vervoer van goederen (al kent BTM 
daar zelf ook al beperkingen). De eerste belemmering is met name belangrijk tijdens de ochtendspits, 
terwijl in de avondspits de tweede belemmering juist een grotere rol kan spelen. Voorbeelden van op- 
lossingen zijn het aanbieden van douchegelegenheid en (deel)bakfietsen.
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 9  Verschuiving van 
luchtvaart naar  
(HSL-)trein tot 800 km 
(personen)

Voor deze verschuiving baseren wij ons op Savelberg en De Lange (2018). Anders dan in de voor-
gaande hoofdstukken kunnen we voor deze verschuiving ook de belemmeringen en oplossings-
richtingen	kwantificeren.	De	(hogesnelheids)trein	(HSL)	kan	een	aantrekkelijk	alternatief	zijn	voor	
het vliegtuig als de relatieve reistijd, inclusief overstappen en voor- en natransport, gunstig is. Dit  
is het geval op bepaalde Europese verbindingen tot 800 km, maar nauwelijks bij grotere afstanden. 
Van alle passagiersbewegingen op Schiphol vinden er zo’n 13 miljoen (20% van het totaal)  
plaats binnen een afstand van 800 kilometer; deze zijn samen goed voor zo’n 124.000 vluchten 
(26% van het totaal). De verschuiving van vliegtuig naar (HSL-)trein kan resulteren in aanzienlijke 
CO2-besparingen, mits de vrijgekomen vliegcapaciteit niet in beslag genomen wordt door nieuwe 
passagiers. Wordt daarentegen de vrijgespeelde capaciteitsruimte op Schiphol wel ingevuld door 
nieuwe passagiers op vluchten die langer zijn dan 800 km – passagiers die deze vlucht anders niet 
gemaakt hadden –, dan stijgt de totale CO2-uitstoot juist. 

9.1  Ruimte voor verschuiving

Op basis van een analyse van de capaciteit, de relatieve (gegeneraliseerde) reistijd en de relatieve 
ticketprijzen schat het KiM dat in 2030 3,7 miljoen verplaatsingen per vliegtuig kunnen verschuiven 
naar de internationale HSL-trein (tabel 9.1). 
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 Tabel 9.1  Potentie voor substitutie van vliegtuig naar trein op afstanden tot 800 km (eerder verschenen in:  

Savelberg & De Lange, 2018).

Vraagomvang in 2030 
*1000

Minimale substitutie
*1000

Maximale substitutie
*1000

Londen 6.323 1.437 1.930

Parijs 1.735 55 598

Bristol 546 12 24

Birmingham 939 47 87

Frankfurt 1.164 150 423

Berlijn 1.240 23 72

Hamburg 684 40 119

Basel 597 12 26

Brussel 383 0 156

Hannover 253 30 102

Düsseldorf 328 57 177

München 1.304 10 21

Kopenhagen 1.424 0 0

Totaal 17.000 1.900 3.700

De tabel geeft een minimale en een maximale omvang van het aantal vliegtuigverplaatsingen  
die gesubstitueerd kunnen worden door de HSL. Als reeds geplande reistijdverbeteringen voor de  
trein worden doorgevoerd en de capaciteit in aantallen ritten per dag per richting met 5% toeneemt  
(5 nieuwe ritten op een huidig totaal van 100 per dag per richting), dan zou dit leiden tot een sub- 
stitutie van 1,9 miljoen vliegtuigverplaatsingen (ongeveer 11,2% van het aantal vluchten in 2030). 

Dit is de minimale variant. Als in aanvulling hierop ook het ongemak van treinpassagiers bij het 
 overstappen volledig wordt opgelost en het treintarief wordt verlaagd tot een niveau dat competitief  
is met dat van vliegtickets, dan kan dit leiden tot een additionele substitutie van 1,8 miljoen vliegtuig-
verplaatsingen (10,6% van het totaal), voor een totaal van 3,7 miljoen verschuivingen van vliegtuig  
naar trein in de maximale variant. Al met al zou dus zo’n 21,8% van de passagiers op vluchten tot  
800 km op Schiphol voor de HSL-trein als alternatief kunnen kiezen, wat gelijk is aan ongeveer 5,4%  
van alle passagiers van Schiphol dat jaar. 

9.2  Belemmeringen en kansen voor verschuiving

Belemmeringen voor het realiseren van het in paragraaf 9.1 besproken verschuivingspotentieel zijn 
enerzijds de vaak langere reistijd per trein, en anderzijds de prijs en het comfort, waaronder informatie-
voorziening, ticketing en service. Wanneer wachttijd, handelingen, het op het vliegveld lopen en langer 
voor- en natransport meegeteld worden, zo laten Savelberg en De Lange (2018) zien, dan heeft een deel 
van de korte vliegverbindingen een vergelijkbare of zelfs langere reistijd dan de trein (Parijs, Brussel en 
enkele Duitse steden). Per vliegtuig is het merendeel van de verbindingen echter sneller. 
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Dit nadeel kan mogelijk deels gecompenseerd worden door de reistijd in de trein nog prettiger en 
nuttiger te maken, bijvoorbeeld door zitplaatsen geschikter te maken voor het werken met een laptop 
en door stiltezones te creëren en te handhaven. Een andere oplossingsrichting ligt in het versnellen van 
de treinreis, bijvoorbeeld door nog meer rechtstreekse verbindingen te creëren, tussenliggende stations 
over te slaan, de toegestane baanvaksnelheid te verhogen of meer te benutten, en door nieuwe infra-
structuur, zoals inhaalsporen, aan te leggen. Een kanttekening hierbij is dat Nederlandse beleidsmakers 
deze oplossingen slechts ten dele kunnen beïnvloeden (Savelberg & De Lange, 2018). 

Andere oplossingsrichtingen om de trein aantrekkelijker te maken als alternatief voor het vliegtuig  
zijn het aanbieden van handige dagrandverbindingen (heen en terug op dezelfde dag, zonder dat de 
werkdag hierdoor korter wordt), wat met name belangrijk is voor de zakenreiziger, en het verhogen  
van de ritfrequentie om de verborgen wachttijd te verminderen. Verborgen wachttijd treedt op wan- 
neer reizigers door een beperkte ritfrequentie eerder of later moeten vertrekken en aankomen dan  
zij idealiter zouden willen (Savelberg & De Lange, 2018). 

Naast verschillen in reistijd zijn ook verschillen in reiskosten een potentiële belemmering voor de ver- 
schuiving van vliegtuig naar trein. Op de meeste verbindingen is het vliegtuig voor gebruikers goedkoper 
dan de trein, mede doordat op vliegtickets geen BTW geheven wordt, doordat op kerosine geen accijns 
geheven wordt, en doordat de negatieve gevolgen van vliegen (bijdrage aan klimaatverandering en ge- 
luidsoverlast voor omwonenden van luchthavens) niet in de ticketprijzen verrekend worden. Savelberg 
en De Lange (2018) laten zien dat in 2017 de trein op vrijwel alle belangrijke bestemmingen tot 800 km 
duurder was dan het vliegtuig (uitzonderingen waren Brussel en enkele Duitse bestemmingen). 
Per 1 januari 2022 wordt naar verwachting wel een vliegbelasting ingevoerd in de ordegrootte van  
ruim 7 euro per ticket, maar dit is bij de meeste bestemmingen niet voldoende om het prijsverschil te 
compenseren. Een hogere heffing op vliegtickets of een verlaging van de kosten van de internationale 
trein is nodig om het kostennadeel van de trein voor gebruikers te compenseren of om te buigen in  
een kostenvoordeel. 

Gaat het tot slot om aspecten die zijn gerelateerd aan comfort, dan zijn er verschillende oplossings-
richtingen om de trein op dit punt een aantrekkelijker alternatief voor het vliegtuig te maken. Ten eerste 
kunnen het gemak en comfort bij het overstappen versterkt worden, niet alleen van trein naar trein 
maar ook van trein naar vliegtuig in het geval dat transferpassagiers voor een deel van de vliegreis over- 
stappen op de trein. Voor deze laatste groep zijn ook ticketintegratie, eenvoudige baggageafhandeling 
en optimale overstaptijden van treinstation naar gate van belang. Andere comfortaspecten zijn dat het 
gemak van zoeken, boeken en betalen bij internationale treinreizen nog niet op het niveau van de lucht- 
vaart ligt, dat de informatie tijdens de reis verbeterd kan worden, en dat de reiziger verder ontzorgd kan 
worden bij de afhandeling van de bagage in de trein en op het station (Savelberg en De Lange, 2018).

9.3  Samenvatting

Een verschuiving van vliegtuigverplaatsingen tot 800 km naar de (HSL-)trein lijkt kansrijk voor een select 
aantal bestemmingen. Met een beperkte capaciteitsverhoging en maatregelen om de trein comfortabeler 
(minder hinder bij overstappen) en voordeliger te maken zou in 2030 naar verwachting zo’n 20% van 
deze korte vliegtuigverplaatsingen, ongeveer 5,4% van alle passagiers van Schiphol, kunnen verschuiven 
naar de trein. Dit zou substantiële CO2-besparingen genereren, mits de vrijgekomen capaciteitsruimte 
in de vliegtuigen niet opgevuld wordt door nieuwe passagiers. Als vluchten in hun geheel verdwijnen, 
dan staat of valt de CO2-besparing met de vraag wat er gebeurt met de vrijgekomen start- en landings-
rechten. Worden deze ingevuld door vluchten over een afstand van langer dan 800 km, dan kan dit netto 
tot een verhoging van de CO2-uitstoot leiden.
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 10  Modal shift in goederen-
vervoer van weg naar rail 
en binnenvaart

In dit hoofdstuk bespreken we de intermodale verschuivingen in het goederenvervoer samen. Het 
gaat hierbij om twee substituties, namelijk een verschuiving van het weg- naar het spoorgoederen-
vervoer en een verschuiving naar de binnenvaart. Voor zo’n verschuiving bestaan meerdere redenen: 
het	ontwijken	van	files,	lagere	vervoerkosten,	leefbaarheid	en	de	klimaatdoelstellingen.	

10.1 Ruimte voor verschuiving

Wat zou een gegeven verandering in de tonkilometers vrachtvervoer over de weg betekenen voor het 
spoor en de binnenvaart? Als x% van de tonkilometers goederenvervoer verschuift van de weg naar het 
spoor of de binnenvaart, met hoeveel procent zou het aantal tonkilometers per spoor of binnenvaart 
dan toenemen? Figuur 10.1 geeft hiervan een beeld op basis van het Mobiliteitsbeeld 2019 (data zijn 
gemiddelden voor 2015-2018). 
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 Figuur 10.1 Verandering in vrachtvervoer per spoor en binnenvaart bij een gegeven procentuele verandering in ton-

kilometers vrachtvervoer per spoor (Bron: Mobiliteitsbeeld 2019, bewerking KiM).
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Als al het huidige vrachtvervoer over de weg naar de binnenvaart verschuift, dan neemt de omvang  
van de binnenvaart (in tonkilometers) ongeveer evenredig toe (124% groei), zo blijkt uit figuur 10.1. Het 
goederenvervoer per spoor is echter van een veel kleinere orde van grootte dan het wegverkeer, en zou 
9 keer zo groot moeten worden om al het vrachtverkeer over de weg op te kunnen vangen. De volgende 
vraag is of binnenvaart en spoor ook de ruimte hebben voor een dermate grote groei. 

 10.2 Belemmeringen en kansen voor verschuiving

Een van de opties om een verschuiving van de weg naar het spoor te kunnen realiseren is om de 
 bestaande ruimte op de vaarwegen en op het spoor beter te benutten. Spoor en binnenvaart hebben 
ruimte, maar niet overal en niet altijd. Zo kunnen bij het spoorgoederenvervoer de goederenpaden  
niet volledig worden benut (zie hoofdstuk 4). De binnenvaart heeft veel beschikbare capaciteit op de 
vaarwegen, maar ondervindt congestieproblemen op de piekmomenten in de zeehavens. Ook vormt  
de capaciteit van de sluizen (en de beperkte beschikbaarheid van ligplaatsen) een beperkende factor  
op bepaalde vaarroutes en kennen deze vaarroutes vaarwegbeperkingen op bepaalde momenten en 
locaties, als gevolg van te hoge of te lage waterstanden, bodemerosie en aanzanding. Vervolgens is de 
vraag welke goederenstromen geschikt zijn om te verschuiven naar de binnenvaart of het spoor. Zowel 
de te verschuiven goederenstromen als de capaciteit op de vaarwegen komen hierbij aan de orde.

Te verschuiven goederenstromen
Jonkeren (2020) gaat in op de ontwikkeling van de modal shift in het goederenvervoer. Niet alle markt-
segmenten zijn geschikt voor een modal shift. Het vervoer per spoor of per binnenvaart is interessant 
voor goederen in grote volumes, die gemakkelijk, dat wil zeggen zonder hoge kosten en tijd, zijn over te 
slaan. Denk bijvoorbeeld aan bulkvervoer en maritiem containervervoer die vervoerd moeten worden 
tussen locaties met een spoor- of vaarverbinding. Daarnaast moet een spoorgoederenvervoerder of  
een binnenvaartoperator het commercieel interessant vinden om een vervoersdienst op de betreffende 
verbinding op te zetten. Voor kleinere vervoersvolumes zijn spoor of binnenvaart alleen interessant als 
de te vervoeren goederen in containers kunnen en deze kunnen worden gebundeld met andere lading-
stromen, met dezelfde bestemming en binnen dezelfde tijdsperiode. De mogelijkheid om te verschuiven 
naar spoor en binnenvaart zit vooral in het coontainervervoer (Jonkeren, 2020). Droge of natte bulk 
worden zoveel mogelijk al per spoor of per binnenvaart vervoerd. Pakketvervoer en stedelijke bevoor-
rading zijn lastig te verschuiven, al zijn er in dit marktsegment wel voorbeelden van vervoer over water 
of per spoor te vinden, zoals de bierboot in Utrecht. Andere relevante factoren om met het goederen-
vervoer te kunnen schuiven zijn de omvang van de goederenstromen en de aanwezigheid van vaar- of 
spoordiensten op de betreffende routes. Nederland heeft een nagenoeg landelijk dekkend netwerk van 
containerterminals. Deze terminals zijn verbonden met een of meerdere zeehavens. De verbindingen 
met andere plaatsen binnen Nederland of in de rest van Europa zijn minder goed ontwikkeld.

Bij het gebruik van spoor en binnenvaart is voor- en natransport nodig. Bij bulkvervoer speelt voor- en 
natransport vaak niet omdat deze bedrijven aan het water liggen maar als de containerladingstromen 
verschuiven naar spoor of binnenvaart, zal in het voor- en natransport vervoer over de weg nodig zijn. 
Dit wegtransport kan beperkt zijn tot een rit binnen een bedrijventerrein of naar een verder gelegen 
terrein. Dit betekent dat het aantal verplaatsingen over de weg niet afneemt, maar deze zijn wel korter, 
voornamelijk lokaal of regionaal. 
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Meerdere onderzoekers doen uitspraken over de omvang van een mogelijke verschuiving van weg  
naar binnenvaart of spoor (zie ook Dat.mobility en Districon, 2021). Volgens de Outlook Hinterland  
and Continental Freight 2018 (Topsector Logistiek, 2018) is op de korte termijn een verschuiving van 
10-20% van de containers van weg naar spoor en binnenvaart mogelijk. Op de middellange en lange 
termijn is een verschuiving van 25-30% mogelijk. Volgens KiM (2020) gaat het om de containers die 
over de weg van en naar Rijnmond worden vervoerd en die in Nederland van en naar het buitenland 
gaan. In 2018 werd in totaal zo’n 5,4 miljoen TEU2 over de weg wordt vervoerd. Op de corridor van 
Amsterdam via Rotterdam naar Antwerpen gaat het om zo’n 1,5 miljoen TEU, die potentieel via spoor  
of binnenvaart zou kunnen worden vervoerd (Panteia, 2020). 

Op de corridors oost en zuidoost kan zo’n 30,1 miljoen ton potentieel verschuiven naar de binnen- 
vaart. Het gaat dan om containers en containeriseerbare goederen (Panteia, 2019). 

TNO (2017) heeft voor het spoor berekend dat ruim 12% van het goederenvervoer dat nu over de weg 
gaat (43 miljoen ton in 2014), over het spoor kan worden vervoerd omdat de routes hiervoor overlappen 
met het spoorwegnetwerk. Ter indicatie, in 2018 werd zo´n 866 miljoen ton over de weg vervoerd. 

In het spoorgoederenvervoer is groeiruimte te vinden in een betere benutting van de goederenpaden, 
een betere belading en langere treinen (zie paragraaf 4.2). Ook de binnenvaart heeft groeiruimte.
 
Capaciteit op de vaarwegen
Nederland heeft meerdere vaarroutes, waaronder vaarroutes die deel uit maken van internationale 
corridors. De capaciteit van de vaarroutes wordt bepaald door de mate waarin deze toegankelijk zijn 
voor grotere schepen, de vaarwegklasse en de sluiscapaciteit. 
De in omvang belangrijkste internationale corridor is Rotterdam-Duitsland via de Waal. Deze route  
kent niet zozeer capaciteitsbeperkingen door sluizen, zoals andere routes, maar de beschikbare capaci- 
teit ervan kan wel door bijzondere waterstanden (te hoog of te laag) worden beïnvloed. Schepen krijgen 
vaker te maken met diepgangbeperkingen. Figuur 10.2 toont voor de periode 2014-2018 het aantal 
dagen per jaar waarop het waterpeil in de Rijn onder de norm van 2,80 m is geweest.
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Relatie tussen de momenten waarop het waterpeil op de Rijn onder de norm van 2,80 meter geweest  
is en de beladingsgraad van binnenvaartschepen (beeld Defacto stedenbouw, data Panteia 2019). Figuur 10.2  De beladingsgraad van schepen op de Rijn en de invloed van de laagwaterstanden in 2019.

2 Twenty Foot Equivalent Unit (TEU) wordt gebruikt om de afmeting van containers aan te duiden. 1 TEU is een container 
van 20 voet lang, 8 voet breed en meestal 8,5 voet hoog. In het metrieke stelsel uitgedrukt is een TEU 6,10 m lang,  
2,44 m breed en 2,59 m hoog.
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Ook bodemerosie en aanzanding kunnen leiden tot capaciteitsbeperkingen op de vaarwegen (zie ook 
Tillema et al., 2021). De beperking werkt vaak tweeledig, namelijk dat schepen minder zwaar kunnen 
worden beladen en dat er minder schepen kunnen varen. Capaciteitsbeperkingen door hoog- of laag-
water duren vaak meerdere dagen en kunnen bij laagwater worden opgelost door met minder lading  
te varen.

Sluizen op de vaarroutes zijn doorgaans bepalend voor de capaciteit. Als grenswaarde geldt een  
I/C-factor voor sluizen van 0,6. Bij een I/C-factor van 0,5 à 0,6 is de wachttijd ongeveer een half uur. 
Hierboven neemt de wachttijd exponentieel toe.
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 Figuur 10.3  Passeertijd bij sluizen als functie van intensiteit, met de Kreekraksluis als voorbeeld. Bron: RWS, 2017a.

Ook bij een I/C-factor van hoger dan 0,5 is er buiten de spitsmomenten nog ruimte. Neem bijvoorbeeld 
de Maasroute, waar de sluis bij St. Andries (de verbinding naar de Waal) een potentieel knelpunt is, 
volgens de NMCA uit 2017 (RWS, 2017b). Uit een analyse van BCI (2016) blijkt dat deze sluis in 2014 in 
totaal 15 ‘piek’-dagen kende, met meer dan 50 passages/dag. De overige dagen passeren er gemiddeld 
30 schepen per dag. Theoretisch is er dan nog ruimte in de sluis bij St. Andries voor 50-30 = 20 schepen 
per dag. Niet alle sluizen kennen een 24-uursbediening. Voor die sluizen kunnen ruimere bedieningstijden 
een oplossing zijn. Verschuiven in de tijd en het kiezen van andere routes is slechts beperkt mogelijk.

De binnenvaart kent verschillende vaarwegklassen. De maximale belading van een schip is afhankelijk 
van het toegestane schip op de betreffende vaarweg. Hoe hoger de vaarwegklasse, des te groter het 
maximale laadvermogen. In vergelijking met het wegvervoer is bij de binnenvaart de bandbreedte  
in laadvermogen groot maar deze wordt beperkt door de het type vaarweg waar het schip langskomt.  
Een mogelijke optie is om schepen hoger te beladen. Of deze optie realiseerbaar is, hangt echter af  
van de maximale brughoogte op de route. 
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Beladingsgraden in de binnenvaartsector zijn verschillend per marktsegment en binnenlands  
of  internationaal vervoer. CE (2005) geeft een overzicht van de gemiddelde beladingsgraad voor  
4 marktsegmenten.

 Tabel 10.1  Benuttingsgraad in 2018 van de binnenvaart (Bron: Panteia, 2020).

Droge bulk Natte bulk Stukgoed Containers

Binnenvaart

Klein – – 0,38 0,17

Middelgroot – 0,33 0,35 0,25

Groot 0,35 0,30 0,30 0,28

Duwvaart – – – 0,34

Opm.: benuttingsgraad is het product van het aandeel van de afstand dat beladen is gereden en  
de gemiddelde beladingsgraad. 

De beladingsgraad van de grote en middelgrote schepen lag in 2018 gemiddeld lager dan in de voor-
gaande jaren. Dit komt door de lage waterstanden in 2018. Bij containervervoer speelt ook dat het 
hierbij om relatief veel lege containers gaat. Dit komt door de lage transportkosten van de binnenvaart 
ten opzichte van andere modaliteiten. Het containerschip is dan vol in termen van bruto vervoerd 
gewicht maar leeg in termen van netto vervoerd gewicht. 

Op de vaarwegen is er buiten de spitsdagen nog ruimte en dat is ook het geval op de schepen, als de 
omstandigheden het toelaten.
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Conclusie

Wanneer een vervoersmodaliteit op de ene plaats of het ene tijdstip nog ongebruikte capaciteits-
ruimte kent, terwijl dezelfde modaliteit elders of op andere tijdstippen overvraagd wordt, is het 
mogelijk de vrije ruimte beter te benutten. Ook kan het, als een modaliteit overvraagd wordt of  
het gebruik ervan relatief grote negatieve maatschappelijke effecten genereert, wenselijk zijn om 
verplaatsingen te maken met andere vervoersmodaliteiten. In deze studie heeft het KiM 8 opties 
verkend voor verschuivingen binnen en tussen modaliteiten, die mogelijk kansrijk zijn en gunstige 
maatschappelijke effecten hebben. Hiermee is deze studie een vervolg op Van der Waard en Visser 
(2018). Voor elk van de bestudeerde verschuivingen hebben we verkend hoeveel ruimte hiervoor 
bestaat, in termen van benutting van infrastructuur en in termen van bezetting van voertuigen. 
Daarnaast hebben we onderzocht welke factoren het belemmeren om reizigers en vrachtvervoer- 
ders ertoe te verleiden de voorgestelde verschuiving te maken, en welke oplossingsrichtingen 
hiervoor bestaan. 

Op de weg: spitsmijden, bundelen en rightsizen
Binnen het wegverkeer is er ruimte om zowel de infrastructuur beter te benutten als een hogere 
 bezetting van vervoermiddelen te realiseren. De benutting van deze ruimte gaat echter in tegen con-
sumentenvoorkeuren, zoals het aanpassen van aankomst- of vertrektijden of een verlies aan privacy  
bij carpoolen. Een betere benutting van de infrastructuur gaat vooral over het verleiden van reizigers  
en vervoerders om verplaatsingen te verschuiven van tijdens de spits naar buiten de spits. Daar is in  
het algemeen ook voldoende capaciteitsruimte voor. Daarnaast is er zowel in het personenvervoer als  
in het goederenvervoer ruimte om de bezetting van vervoermiddelen te verhogen; in het goederen-
vervoer is die ruimte er vooral op korte afstanden. Dit kan door reizen of lading te bundelen, of door  
met kleinere voertuigen te werken (rightsizing). Bundeling van lading vereist echter dat concurrerende 
bedrijven met elkaar samenwerken, en stuit op de vaak onvoorspelbare consumentenvraag. 

Op het spoor: spitsmijden voor personenvervoer, andere routes voor goederenvervoer
Bij het spoorvervoer hebben we met name gekeken naar de verschuiving van reizigers uit de ochtend spits 
naar daarbuiten. Daarbij gaat het hoofdzakelijk om werk- en onderwijsgerelateerde verplaatsingen, die 
mogelijk op een vroeger of later tijdstip kunnen plaatsvinden mits daarover afspraken gemaakt worden 
met respectievelijk werkgevers en onderwijsinstellingen. Voor het spoorgoederenvervoer kunnen we 
geen uitspraken doen over een mogelijke verschuiving in de tijd, wel zien we kansen om verplaatsingen 
te verschuiven naar routes met nog beschikbare capaciteit. 

Op de vaarwegen zijn verschuivingen in de tijd en naar andere routes mogelijk, maar in hoeverre ver- 
voerders hun vaartijden en routes kunnen verleggen is niet bekend. De binnenvaart heeft te maken met 
piekdagen op routes met sluizen, waarbij de capaciteit van de sluizen tekort schiet. Buiten deze dagen is 
er voldoende capaciteit. Capaciteitsbeperkingen door hoog- of laagwater duren vaak meerdere dagen 
en worden opgelost door bij laag water met minder lading te varen. Verschuivingen in de tijd en naar 
andere routes zijn wat capaciteit betreft beperkt mogelijk. Op de vaarwegen bestaat er buiten de spits- 
dagen nog ruimte en ook op de schepen zelf is, als de omstandigheden het toelaten, die ruimte er ook.
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Verschuiving van auto en vliegtuig naar trein kansrijk op langere afstanden
Wanneer we kijken naar verschuivingen tussen modaliteiten, blijkt dat de verschuiving van de auto  
naar de trein op afstanden langer dan 50 km mogelijk kansrijk zijn, en de CO2-emissie aanzienlijk zou 
reduceren. De bovengrens van het aandeel van deze autoverplaatsingen dat de trein kan overnemen is 
echter wel beperkt, met een ordegrootte van 1/6 van het totale aantal lange autoverplaatsingen. Enkele 
belemmeringen bij deze verschuiving hebben te maken met de doorgaans relatief langere reistijden met 
de trein, en de hogere reiskosten in het geval dat een gezelschap samen reist. Op internationale trajecten 
tot 800 km kan de verschuiving van vliegtuigverplaatsingen naar de (HSL-)trein eveneens kansrijk zijn, 
wat gunstige effecten zou hebben voor de CO2-emissie. Naar schatting kan de trein met een beperkte 
capaciteitsverhoging en comfortverhogende maatregelen (zoals informatievoorziening en ticketing, met 
name rond het overstappen) in 2030 zo’n 20% van de vliegtuigverplaatsingen tot 800 km vanaf Schiphol 
opvangen. Welke effecten dit heeft op de CO2-emissie, hangt echter af van wat er in dit scenario gebeurt 
met de capaciteitsruimte die op Schiphol vrijkomt en de start- en landingsrechten. Als de vrijgekomen 
ruimte wordt ingevuld met nieuwe vliegreizen, zou de CO2-emissie ook toe kunnen nemen. 

Overvraag BTM opvangen met de fiets
Op kortere afstanden (tot 30 km) hebben we onderzocht of een verschuiving van auto naar BTM 
mogelijk is. Het aandeel autoverplaatsingen dat BTM kan accommoderen, is naar verwachting beperkt  
en de relatieve reistijd per BTM is op deze afstanden relatief ongunstig. Op de zeer korte afstanden (tot 
15 km) kan de fiets een kansrijk alternatief zijn voor zowel de auto als BTM. Het laatste kan wenselijk 
zijn wanneer BTM lokaal met overvraag kampt, terwijl de fietsinfrastructuur vermoedelijk wel vrije 
capaciteit heeft. Over de omvang van de vrije capaciteit van de fietsinfrastructuur is echter nog onvol-
doende bekend. In beide gevallen kunnen ongunstige weersomstandigheden, het nat of bezweet op  
de bestemming aankomen en het vervoer van personen of zware bagage een belemmering voor deze 
verschuiving vormen. In het geval van korte BTM-verplaatsingen is onderwijs een belangrijk verplaat-
singsdoel. Hier speelt de belemmering dat studenten zonder OV-studentenkaart een financiële prikkel 
missen om over te stappen op de fiets. 

Modal shift goederenvervoer vooral voor containers
Bij de verschuiving van goederen van wegvervoer naar vervoer via spoor en binnenvaart, gaat het voor- 
al om het vervoer van containers en containeriseerbare bulkgoederen. Grote volumes bulkgoederen, 
zoals zand en grind, brandstoffen en ertsen, worden als het enigszins kan al per binnenvaart en per 
spoor vervoerd. Voor kleinere vervoersvolumes bulk of stukgoederen is vervoer per spoor of binnen-
vaart vooral interessant als deze goederen in containers passen en kunnen worden gebundeld met 
andere ladingstromen, met dezelfde bestemming en binnen dezelfde tijdsperiode. Volgens de Outlook 
Hinterland and Continental Freight 2018 (Topsector Logistiek, 2018) is op de korte termijn een ver-
schuiving mogelijk van 10-20% van de containers van de weg naar het spoor en de binnenvaart. Op de 
corridor van Amsterdam via Rotterdam naar Antwerpen gaat het bijvoorbeeld om zo´n 1,5 miljoen TEU, 
die potentieel via spoor of binnenvaart kunnen worden vervoerd (Panteia, 2020). Op de corridors oost  
en zuidoost is zo’n 30,1 miljoen ton potentieel verschuifbaar naar de binnenvaart. Het gaat dan om 
containers en goederen die containeriseerbaar zijn (Panteia, 2019). TNO (2017) heeft voor het spoor 
berekend dat ruim 12% van het goederenvervoer over de weg (43 miljoen ton in 2014) naar het spoor 
kan verschuiven. Mogelijk liggen er in de nabije toekomst voor het bulkvervoer nog kansen met betrek-
king tot kleinere volumes, doordat kosten van het wegvervoer stijgen en de mogelijkheden om dit per 
spoor en binnenvaart te vervoeren toenemen. Ook kunnen zich door de energietransitie nieuwe bulk- 
stromen ontwikkelen, zoals waterstof. Voor zo ver we kunnen nagaan, is onbekend hoe groot en hoe 
zeker deze potenties zijn.
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Beperkingen van het onderzoek
Deze studie kent verschillende beperkingen (zie ook sectie 1.4), die aanleiding kunnen zijn voor 
vervolgonderzoek. 

De reikwijdte van het onderzoek was beperkt tot 8 vooraf geselecteerde opties voor verschuivingen, 
die mogelijk haalbaar en maatschappelijk wenselijk zijn. Dit betekent echter niet dat er geen andere 
kansrijke verschuivingen bestaan. Zo hebben we mogelijke benuttingskansen binnen BTM, de lucht-
vaart of de vaarwegen niet onderzocht. Ook hebben we verschuivingen van een hogere orde weg- 
gelaten, zonder te willen impliceren dat dit geen kansrijke opties zijn. Als BTM-reizigers bijvoorbeeld 
overstappen op de fiets, kan dit ruimte creëren voor de huidige autogebruikers om over te stappen op 
BTM. Of beide stappen op dezelfde afstandsklassen en verbindingen haalbaar zijn, is niet onderzocht. 
Ook hebben we niet gekeken naar mogelijke wederkerige substitutie. Stappen reizigers bijvoorbeeld 
over van de auto naar de trein en neemt hierdoor de congestie op de weg af, dan kan dit ook huidige 
treingebruikers ertoe verleiden om juist de auto te gaan gebruiken. 

Los van beperkingen in de reikwijdte, kent deze studie ook beperkingen in de gehanteerde methode. 
Wat betreft de haalbaarheid van de geïdentificeerde benuttingskansen biedt dit onderzoek handvatten 
voor de te verwachten belemmeringen en oplossingsrichtingen. De studie is echter geen volledig haal- 
baarheidsonderzoek. Bij verschuivingskansen schetsen we de relatieve omvang onder de aanname dat 
volledige substitutie mogelijk is, waarmee we een bovengrens geven aan het daadwerkelijke verschui-
vingspotentieel. Hoeveel substitutie daadwerkelijk haalbaar is, onder welke voorwaarden en op welke 
termijn, zijn vragen voor verder onderzoek. Hiervoor is ook een aanvullende dataverzameling nodig,  
om de capaciteit en de vervoersvraag scherper en completer in beeld te kunnen brengen. 

Voor het vaststellen van de effecten van verschuivingen, zoals een verandering in congestie of emissies, 
is eveneens vervolgonderzoek nodig. Daarbij moet ook de mogelijke aanzuigende werking onderzocht 
worden die kan spelen wanneer er ruimte in een vervoersmodaliteit vrijgespeeld wordt. Verder kunnen 
verschuivingen neveneffecten hebben die niet in dit onderzoek opgenomen zijn. 

Een andere beperking is dat we bij de verschuiving in de tijd alleen gekeken hebben naar het tijdstip op 
de dag (binnen en buiten de spits), en niet naar verschuivingen tussen verschillende dagen van de week. 
Dat impliceert niet dat hiervoor geen kansen bestaan. Als thuiswerkers bijvoorbeeld flexibel zijn in de 
dagen van de week waarop zij op kantoor werken, kan dit de verspreiding van mobiliteit door de week 
faciliteren. In hoeverre deze kans bestaat en wat hiervan de effecten zijn voor de benutting van vrije 
ruimte in het mobiliteitssysteem, is een vraag voor vervolgonderzoek.
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Summary

There are various ways to better utilise the transport system. If people stop travelling during  
peak hours and instead travel outside of them, space exists for improved use of road transport 
infrastructure, for example. Additionally, by maximising the use of space in vehicles (carpooling, 
more cargo), space is created for improved use of the various transport modes. If a modality is at 
overcapacity	or	its	use	has	relatively	significant	negative	societal	effects,	it	could	be	better	to	make	 
a trip via an alternative transport mode, such as, for example, opting to travel by train rather than 
car for distances longer than 50 km, which also produces considerably lower CO2 emissions. Both 
passenger and freight transport can potentially make better use of infrastructure and space in 
vehicles. The exact size of this resulting space, and the obstacles to utilising it, differ per modality.

  What is space in the system?

Space in the system consists of unused capacity of vehicles and infrastructure.  
This space has four dimensions: 
1 The occupancy of vehicles;
2 The utilisation of infrastructure;
3 Differences in unused capacity according to time of day;
4 Differences in unused capacity per location. 

This space can be used to compel passengers and shippers to shift their trips to other times of day, to 
other transport modes, or to choose alternative routes or destinations. Moreover, movements of goods 
and people can be shifted in a manner that allows for them to be bundled, thereby increasing vehicle 
occupancy rates. 

  8 promising shifts

Options for utilising available space in the system differ according to the degree to which they are 
promising and desirable. If a shift is feasible and of substantial size (enough 'meat on the bone'), it is 
deemed promising. A shift is desirable if it contributes toward societal goals. In this study the KiM 
Netherlands Institute for Transport Policy Analysis examined 8 options for shifts within and between 
modalities that could be promising and have societal benefits:

1 Shifts within road transport (people and freight);
2 Shifts within rail transport (passengers and freight);
3 Shift from cars to trains for distances over 50 km;
4 Shift from cars to BTM (bus, tram, metro) for distances up to 30 km;
5 Shift from cars to bicycles for distances up to 15 km;
6 Shift from BTM to bicycles for distances up to 15 km;
7 Shift from aviation to (HSR) trains for distances up to 800 km;
8 Shifting freight transport from road to rail or inland waterway shipping.
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In this report KiM outlines the relative size of these potential shifts as a percentage of the total  
current transport flow. We always proceed under the assumption that a shift is entirely feasible, and  
thus indicate an upper limit for the shift’s potential. How much shifting is in fact feasible depends on  
the various obstacles facing passengers and shippers, and on other possible restrictive preconditions  
that were not examined in this study. For each of the shifts studied, we discuss a few key obstacles,  
as well as potential solutions.

Shifts 1 and 2: Change of time and route
The primary challenge facing road and rail passenger transport is peak hour traffic, particularly in  
the morning. There is in principle sufficient capacity outside of peak hours to accommodate peak  
hour travellers. To help facilitate their choice to travel at alternative times, employers and educational 
institutions must reach agreements, especially as pertains to flex working and studying. For rail freight 
transport and inland waterway shipping, there are limited opportunities for opting for routes that  
have available capacity. Additionally, inland waterway shipping must contend with peak days when  
lock capacity is insufficient, while on other days the capacity is indeed sufficient.

Shifts 1 and 2: Vehicles have unused capacity
Opportunities exist for making better use of the capacity of both passenger and freight transport 
vehicles. For freight transport, such opportunities primarily arise for shorter distances, by bundling  
trips or cargo, or by operating with smaller vehicles (‘rightsizing’), for example.

Shifts 3 and 7: From cars and planes to trains for longer distances
For passenger transport, it could be promising to shift from cars to trains for distances longer than  
50 km, as this can also result in considerably lower CO2 emissions. The free capacity trains now have  
for this has an upper limit of 1/6 of the total number of long car trips. Some obstacles to this shift are 
that trains have relatively longer trip times generally, and that people face higher variable travel costs 
when travelling together as a group. Shifting flights to (HSR) trains is also promising for international 
routes up to 800 km. If a limited capacity increase occurs, and some measures are enacted to enhance 
convenience, especially regarding transfers, by 2030 trains will be able to accommodate an estimated 
20% of flights of up to 800 km departing from Schiphol. However, the impact this will have on CO2 
emissions depends on what happens in this scenario to the freed up capacity space at Schiphol and  
on take-off and landing rights.

Shifts 4, 5 and 6: In the city, from cars and BTM to bicycles or from cars to BTM
For shorter distances (up to 15 km), (electric) bicycles as passenger transport are attractive  
alternatives to both cars and BTM. However, little is known about the growth capacity of cycling  
infrastructure. Shifting from BTM may be desirable for specific connections and times that are  
experiencing over-demand. In cases where BTM still has some space available, a shift to BTM could  
also replace short car trips (up to 30 km). However, this is seemingly promising only for a limited 
number of trips. Moreover, for these distances, the relative travel time per BTM is relatively 
unfavourable.

Obstacles to shifting from cars and BTM to bicycles include: inclement weather conditions, arriving 
sweaty at destinations, and the transporting of multiple people or heavy luggage. As for short BTM 
trips, a primary purpose for such trips is to attend school or college, meaning that pupils and students 
who possess public transport student passes will lack the financial incentive to switch to bicycles.
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Shift 8: Containers from road to rail and inland waterway shipping
Transporting containers in particular offers opportunities for shifting freight transport from road  
to rail and inland waterway shipping. In the short term, it is seemingly feasible to shift 10-20% of 
container trips from road to rail and inland waterway shipping.

Limits of the study
Although this research is broad in scope, it does not provide a complete picture. The potential shifts  
we examined are but a selection of shifts that appeared to be most promising and socially desirable,  
as based on preliminary research, but this does not alter the fact that other potentially promising  
shifts could exist that we did not consider in this study. Additionally, there are alternative solutions,  
such as travelling less rather than travelling in a different manner. We should also stress that this is  
not a feasibility study. Substitution is indeed feasible, but under what conditions and terms are 
 questions for further research.
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