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KiM keurt… al tien jaar!

Iedere zichzelf respecterende kwaliteitskrant hee tegenwoordig een 
rubriek waarin het waarheidsgehalte van beweringen wordt getoetst.  
NRC.next en NRC Handelsblad hebben al een aantal jaar ‘nrc.checkt’, 
De Volkskrant hee ‘Klopt dit wel?’ en De Pers had ooit de rubriek ‘Pinokkio’. 
Wekelijks houden de kranten uitspraken tegen het licht en vellen ze een 
oordeel. Ook televisieprogramma’s hebben rubrieken waarin feiten worden 
gecontroleerd. ‘Factchecken’ werd een hype in verkiezingsjaar 2012, 
toen steeds vaker uitspraken van politici onder de loep werden gelegd. 
In 2013 werd het woord zelfs opgenomen in de Van Dale.

Waar kwaliteitskranten een speciale rubriek hebben waarin ze op jacht 
gaan naar de waarheid, proberen andere organisaties, zoals universiteiten, 
planbureaus en kennisinstituten, het louter bij de feiten te houden. 
Ze controleren beweringen en toetsen hypothesen. Het is hun kerntaak. 
Dat geldt ook voor het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). 
Het KiM probeert al tien jaar een bijdrage te leveren aan mobiliteitsbeleid 
dat is gebaseerd op bewijs, in goed Engels ‘evidence based policy’. 
“De rol van het KiM is het doorprikken van mythes en aannames…,” merkte 
secretaris-generaal van Infrastructuur en Milieu Siebe Riedstra in 2011 op 
bij het vij�arig bestaan van het KiM[1].

Het is dan ook niet meer dan logisch dat wij ons tienjarig bestaan luister 
bijze�en met ‘KiM keurt…’. In dit boekje houden alle KiM-medewerkers een 
stelling tegen het licht. Soms keuren zij de stelling goed, soms af, maar ook 
– dat heb je nu eenmaal met genuanceerde wetenschappers – gedeeltelijk 
goed of gedeeltelijk af. Het is een schatkamer geworden met soms ludieke, 
soms serieuze, maar bijna altijd onverwachte bijdragen waarin mythen 
worden ontkracht en onwaarschijnlijk klinkende beweringen juist worden 
bevestigd. Wat denkt u, klopt de stelling van Johan Cruijff dat files zijn op te 
lossen door de voorste auto harder te laten rijden? Zijn hoogbejaarde 
automobilisten een gevaar op de weg? Is het over vijf jaar niet meer nodig 
een rijbewijs te halen omdat we allemaal in een zelfrijdende auto rijden? 
Is Schiphol de grootste luchthaven van Europa?

We hopen dat u zich met deze bijdragen vermaakt en er wat van opsteekt. 
En dat u bese dat feiten zorgen voor beter beleid. Voor het KiM zijn 
de feiten ‘heilig’. We sluiten ons graag aan bij de voormalige baas van de 
Britse kwaliteitskrant The Guardian, Charles Prestwich Sco�, die al in 1921 
opmerkte: “Comment is free, but facts are sacred”[2].

George Gelauff
Directeur Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
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‘BRITSE TOESTANDEN’ 
ZIJN EEN 
SCHRIKBEELD VOOR 
HET SPOOR.

Peter Bakker
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‘Britse (of Engelse) toestanden’ op het spoor. Voor veel media is dit 
synoniem voor chaos en onveiligheid bij de spoorwegen als gevolg van 
privatisering en vrijemarktwerking. De eerste melding van ‘Britse 
toestanden’ in de Nederlandse pers dateert van 1998[1]. Dat was ook 
precies de periode waarin de Britse Railways Act uit 1993 zijn beslag begon 
te krijgen op de organisatie en de eigendomsstructuur van de Britse 
spoorwegen. Ook daarna duikt in de Nederlandse pers de verwijzing naar 
‘Britse toestanden’ op het spoor met regelmaat op. Er zijn twee 
elementen die steeds terugkomen: de veiligheid op het spoor en de 
gevolgen voor de reiziger.

De toestand op het Britse spoor is een schrikbeeld. 
Zou het waar zijn?
Eén van de eersten die in Nederland de noodklok luidde over de situatie 
op het Britse spoor, was Wouter van Dieren[2]. Overigens niet uit medelijden 
met de Britse treinreiziger, maar om zijn pleidooi tegen plannen van het 
Nederlandse kabinet kracht bij te ze�en. Dat wilde – nu de NS verzelf-
standigd was – concurrentie om delen van het Nederlandse spoor mogelijk 
maken en Wouter van Dieren was daar mordicus tegen.

Om in de beeldvorming een maximaal effect te bereiken, vergeleek 
Van Dieren de Nederlandse spoorwegen van de jaren zeventig met het 
geprivatiseerde spoor in Groot-Bri�annië eind twintigste eeuw. “Wie zo’n 
25 jaar geleden de trein nam, wist zeker dat er op de minuut werd gereden. 
Met 28.000 man personeel en in hechte onderlinge saamhorigheid zorgde 
de NS voor de reiziger, die nooit klaagde, omdat het spoor behalve op tijd 
ook degelijk en vanzelfsprekend was.” Zou het ooit zo’n reizigerswalhalla 
zijn geweest? Dan de situatie bij British Rail, volgens Van Dieren “een 
hoogst curieus en ingewikkeld systeem van concessies, subsidies en pseudo-
vrijheden, waarbij er grosso modo weinig is veranderd”. Behalve dan dat 
“liefst 30.000 contracten nodig [waren] om het proces van deze pseudo-
privatisering in goede banen te leiden, wat drie miljard gulden hee gekost 
aan adviseurs en juristen.” Als dat geen chaos is! Overigens gebruikte 
Van Dieren het begrip ‘Britse toestanden’ niet. Het was Frank Kalshoven die 
een paar maanden later onder deze kop in een column op hem reageerde[1].

Serie treinongelukken op het Britse spoor
Precies toen de Britse privatisering in volle gang was, vond in  
Groot-Bri�annië een serie treinongelukken plaats: in Southall (1997), 
Ladbroke Grove (1999) en Hatfield (2000). In het publieke debat was de 
link met de privatisering snel gelegd. Ook in Nederland. Zo was ‘Britse 
toestanden’ in 2004 de kop boven een hoofdredactioneel commentaar in 
NRC Handelsblad over de treinbotsing in een wisselstraat bij Amsterdam 
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Centraal Station. En in 2012 nog waarschuwde spoorbouwer Strukton in een 
brandbrief aan de Tweede Kamer voor ‘Britse toestanden’[3] onder verwijzing 
naar Hatfield. Strukton ui�e zijn zorgen over de aanbestedingspraktijk van 
ProRail.

Those were the days… en hoe is het nu?
Twintig jaar zijn verstreken sinds de ‘Britse toestanden’ hun entree maakten 
in het Nederlandse debat over de spoorwegen. Competitie om het Britse 
spoor is al jaren business as usual en de dogmatiek van eind vorige eeuw is wat 
uit de discussies verdampt. Daarom is er nu meer ruimte voor reflectie: zijn 
Britse toestanden op het spoor een terecht schrikbeeld?

Naar aanleiding van de ongelukken in Southall en Ladbroke Grove stelden 
de Bri�en een parlementair onderzoek in: de Cullen’s inquiry. Dit parle-
mentair onderzoek leidde onder andere tot oprichting van het onaµankelijke 
kennisinstituut Rail Safety and Standards Board (RSSB). (Het KiM is dus niet 
het enige kennisinstituut dat uit een parlementair onderzoek voortkomt!) 
Na het ongeluk in Hatfield werd het treinverkeer maandenlang beperkt, 
totdat was uitgezocht hoe veilig het spoor nog was sinds de privatisering. 
De eerder geprivatiseerde railinfrastructuur werd daarna weer volledig in 
overheidshanden gelegd.

Anno 2015 behoren de Britse spoorwegen tot de veiligste van Europa. 
Op de Europese RPI-index[4] – een index die de gebruiksintensiteit van het 
net, de kwaliteit van de dienstverlening en de veiligheid meet – doet  
Groot-Bri�annië het met een 5,6 niet slecht, zelfs nog iets beter dan 
Nederland (5,2). Zwitserland hee met een 7,1 de hoogste score en de 
Zweden staan tweede met een 6,6 (terwijl het spoor daar met competitie 
op het spoor nog veel verder is geliberaliseerd dan in Groot-Bri�annië). 
Op het onderdeel veiligheid scoort Groot-Bri�annië (samen met 
Denemarken) het beste van heel Europa. Per treinkilometer zijn er de 
minste treinongelukken en dodelijke slachtoffers.

“Tickets, please”
De Bri�en laten ook zien hoe je op een verantwoorde manier met een 
gesplitst netwerk om kunt gaan, zonder alles naar de overheid toe te 
trekken. Kennisinstituut RSSB is een non-profitinstelling in gezamenlijk 
eigendom van de belanghebbenden in de Britse railsector: vervoerders, 
de infrastructuurmanager en materieelverhuurders. Ook de landelijke 
treinticketverkoop is succesvol buiten de overheid om georganiseerd. 
Spoorwegbedrijven zijn verplicht ook kaartjes te verkopen voor treinreizen 
naar stations in gebieden van andere vervoerders. Zo kon het bedrijf 
TheTrainline.com ontstaan, dat informatie verzamelt over dienstregelingen 
en kaartsoorten van alle Britse spoorvervoerders en dit verknoopt tot een 
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landelijk systeem dat kaartjes zowel online als via automaten op stations 
verkoopt[5].

Verdubbeling van het gebruik
Belangrijk voor een spoorwegnet is natuurlijk dat reizigers het gebruiken. 
Wat betre vervoersgroei is het geprivatiseerde Britse spoor beslist geen 
schrikbeeld. In de jaren tot de privatisering nam het gebruik van het 
Britse spoor nauwelijks toe. Daarna vond een spectaculaire verdubbeling 
plaats (figuur 1). Zelfs in de eerste jaren na de privatisering werd op een 
‘uitgewoond’ net volop passagiersgroei gerealiseerd, met name rond 
Londen en in het langeafstandsverkeer. Na het Hatfield-incident in 2000 
haperde de groei even, maar dit kwam door de opgelegde beperking van 
het treinverkeer. Ter vergelijking: het Nederlandse spoor groeide sinds 1994 
met ongeveer een kwart (figuur 1).

 FIGUUR 1 

Ontwikkeling vanaf 1994 van 

treinreizigersmijlen per 

kwartaal (voortschrijdend 

jaargemiddelde) in Groot-

Bri�annië (boven)[6] en 

treinreizigerskilometers per 

jaar in Nederland (onder)[7].
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Welvaartse�ecten
Onderzoek naar de maatschappelijke welvaartseffecten van de Britse 
privatisering laat zien dat de reizigers er veel op vooruit zijn gegaan en dat 
ook vervoerders een beetje hebben gewonnen via opbrengsten uit 
ticketverkoop[8]. De grote verliezer zou de Britse overheid zijn, die veel meer 
geld in de Britse spoorweginfrastructuur moet steken dan voorheen. 
Per saldo zou de welvaart in de periode 1995-2009 met bijna 25 miljard pond 
(in ponden van 2008) zijn afgenomen. Dat is veel meer dan de privatisering 
eerder voor de schatkist opbracht.

Maar op deze analyse valt gemakkelijk af te dingen. Zijn de toegenomen 
infrastructuurkosten na het ongeluk in Hatfield een gevolg van de 
privatisering of was het een inhaalslag voor achterstallig onderhoud uit de 
periode daarvoor? De regering-Thatcher had weinig geloof in de trein als 
vervoermiddel van moderne Bri�en en vond het niet aantrekkelijk om veel 
te investeren in een spoornet dat toch verkocht ging worden. Of zijn het 
wellicht de kosten van een politieke ‘overreactie’ op het Hatfield-incident? 
Ook zijn de effecten op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid niet 
meegenomen in de studie, zoals de winst die op veiligheidsgebied is 
geboekt door de toegenomen infrastructuurinvesteringen.
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KiM keurt…

Zijn ‘Britse toestanden’ op het spoor een terecht 
schrikbeeld? Nee. In veel opzichten doet het Britse 
spoor het goed. Treinongelukken die ten tijde van 
de privatisering plaatsvonden, kunnen ook een gevolg 
zijn van achterstallig onderhoud in de periode ervoor. 
Zelfs is niet uit te sluiten dat ze passen in een ‘normale’ 
statistische kans op een treinongeluk. Op de  
RPI-kwaliteitsindex scoort Groot-Brittannië niet slecht 
en zelfs nog iets beter dan Nederland. De Britse spoor-
wegen behoren tot de veiligste van Europa, met de 
minste treinongelukken en dodelijke slachtoffers per 
treinkilometer. Het gebruik van het Britse spoor 
groeide sinds de privatisering spectaculair. De kaart-
verkoop is goed georganiseerd.
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DE AUTO IS EEN 
GEBRUIKSVOORWERP 
GEWORDEN.

Jaco Berveling
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“De auto is een gebruiksvoorwerp geworden” lees je steeds vaker in blogs 
en rapporten[1]. De auto is geen ‘begeerlijk statusobject’ meer, maar een 
ding zoals alle andere dingen. De auto hee� zijn glans, zijn magie verloren. 
Ooit was het vervoermiddel beladen met emoties en in het bezit van een 
eigen persoonlijkheid. Maar die tijd is voorbij, de auto zou nu een leven-
loos object zijn. Ook de Rabobank denkt, in rapporten over de toekomst 
van de Automotive-sector, dat het niet lang meer zal duren of het is 
gedaan met de auto als bron van emotie en status. De auto is tegen-
woordig een ‘convenience product’. De consument laat zich steeds meer 
leiden door functionaliteit en rationele overwegingen. Die denkt niet 
meer in termen van autobezit, maar in termen van mobiliteit: “Er treedt 
een verschuiving op van status, imago en eigendom van de auto naar 
meer functionaliteit, toegang tot gebruik en een toenemend bewustzijn 
van totale kosten van mobiliteit”[2,3].

Zou het waar zijn?
Zou een auto inmiddels vergelijkbaar zijn met een broodrooster of mixer? 
Een gebruiksvoorwerp dat je gedachteloos uit de la pakt en waar je geen 
enkele diepere gedachte aan wijdt? Een voorwerp waarbij het je niet 
uitmaakt of het om merk zus of merk zo gaat? Een ding dat geen emoties 
losmaakt en voldoet, zolang het je maar van A naar B brengt?

Auto’s zijn net mensen
Een gebruiksvoorwerp? Dat valt allemaal nog te bezien, want een auto hee 
verdacht menselijke trekjes. In de eerste plaats hebben veel autobezi�ers 
het niet over ‘de auto’, maar geven ze hun auto een naam. Opel Nederland 
liet in 2010 onderzoek doen onder autobezi�ers. Eén op de vijf bleek voor 
zijn of haar voertuig een koosnaam te hebben bedacht. Populaire namen 
waren onder meer Beppie, Susie en Oude Makker[4]. In hetzelfde jaar 
organiseerde een onlineverzekeraar een wedstrijd waarin vrouwen werd 
gevraagd of ze hun auto koosnaampjes gaven en, zo ja, welke. Maar liefst 
65 procent van de vrouwen bleek inderdaad koosnaampjes uit te delen, 
zoals ‘Groenbak’ voor een groene Skoda Felicia en ‘Paulus de Crosskabouter’ 
voor een Ford Ka. Sommige namen verwezen naar de vorige eigenaar, zoals 
Paultje (een eerbetoon aan een overleden vader) of meneer Spijker (een 
heer van 86 die altijd goed voor zijn autootje had gezorgd)[5]. Veel namen 
duiden erop dat de auto wordt gezien als een goede vriend of dierbare 
vriendin, maar soms vallen auto en bezi�er samen. Je bent in dat geval je 
auto. Op de vraag “waar sta je geparkeerd?” antwoord je “Ik sta vlakbij, 
om de hoek”. In de tweede plaats bleek in 2015 uit een onderzoek van de 
ANWB dat meer dan een kwart van de Nederlanders tegen zijn auto praat 
(alsof het een mens is) en dat bijna een kwart zijn auto wel eens lieºozend 
een aai of schouderklopje gee[6].

DE AUTO IS EEN 
GEBRUIKSVOORWERP 
GEWORDEN.

Jaco Berveling
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Auto’s met een gezicht
De auto is om nog een reden geen ‘ding’. Mensen zien gezichten in bomen, 
rotsen, wolken, huizen en huishoudelijke apparaten, zoals blikopeners of 
tandenborstels. Dat komt omdat al die voorwerpen iets weg hebben van een 
gezicht, met ogen en neus. Dat geldt ook voor auto’s.

Een groep antropologen van de Weense universiteit liet deelnemers aan 
een experiment de eigenschappen, emoties en persoonlijkheid bepalen van 
38 verschillende automodellen. Daar hadden de meeste deelnemers geen 
enkele moeite mee. Ze keken naar de voorkant van een auto alsof deze een 
mens was, met ogen (de koplampen), mond (de grille met luchtinlaat) 
en neus (het merkteken in het midden van de motorkap). Ook waren de 
meesten het erover eens dat auto’s een persoonlijkheid bezi�en. Brede auto’s 
met een smalle voorruit en ver uit elkaar geplaatste koplampen werden 
gezien als volwassenen, dominant, mannelijk en arrogant. En bij dicht bij 
elkaar staande koplampen vonden de proefpersonen de auto’s al snel 
kinderlijk, vrouwelijk of vriendelijk[7].

 FIGUUR 1 

Kinderlijke en volwassen 

auto’s[7].

Auto’s lijken op de eigenaar
Wanneer een auto een gebruiksvoorwerp is, ligt het voor de hand dat kopers 
vooral uitgaan van instrumentele motieven. De auto moet praktisch zijn, 
technisch in orde, niet te duur en voldoende ruimte bieden. Onderzoek laat 
echter zien dat ook andere motieven een rol spelen. De auto moet bijvoor-
beeld passen bij je persoonlijkheid. Mensen kiezen dan ook een auto die bij 
hen past. Zo ontstaan voor de hand liggende combinaties. Zelfs zo voor de 
hand liggend dat mensen in staat zijn eigenaren aan hun auto te koppelen 
zonder dat ze verder ook maar iets van de autobezi�ers weten. De Duitse 
psychologen Alpers en Gerdes maakten foto’s van 60 autobezi�ers en hun 
auto. Vervolgens kregen de deelnemers aan het experiment de foto van 
een autobezi�er te zien, een foto van zijn auto en een foto van een andere, 
willekeurig gekozen auto. Ze moesten vervolgens aangeven welke van de 
twee auto’s bij de eigenaar hoorde. Verrassend genoeg scoorden de deel-
nemers ruim boven toeval: in 68 procent van de gevallen maakten zij een 
goede match. Waarschijnlijk legden ze op basis van een inscha�ing van de 
leeijd, sekse, kleding en de persoonlijkheid van de gefotografeerde 
mensen een link met de juiste auto. Auto en chauffeur zijn look-alikes[8].
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Soort zoekt soort 
Ook de psychologen Stefan Stieger en Martin Voracek hebben laten zien dat 
autobezi�ers op hun auto lijken. Dit kan te maken hebben met stereotypen. 
Mannen die er ‘mannelijk’ uitzien, worden dan gekoppeld aan auto’s 
met een ‘mannelijk’ imago. Maar er is volgens de onderzoekers meer aan 
de hand. Mensen kunnen ook echt op hun auto lijken. Dit hee volgens de 
psychologen te maken met ‘impliciet egotisme’: we zijn zonder het te 
beseffen nogal op onszelf gericht. En alles wat aan onszelf raakt, hee een 
streepje voor. Dat kan ook een rol spelen bij het kopen van een auto. 
Wanneer de voorkant van een auto op ons gezicht lijkt, krijgt dat model 
onbewust de voorkeur. Soort zoekt nu eenmaal soort (en dus lijken auto-
bezi�ers op hun auto en hondenbezi�ers op hun hond)[9,10].

 FIGUUR 2 

Honden en hun baas[10].

Een verkeerd signaal
We kiezen dus een de auto die bij ons past. Het is immers ondenkbaar 
dat onze koning of de premier van Nederland zich laat voorrijden in een 
rammelende Fiat Panda. En zo is het evengoed ondenkbaar dat een 
directeur van een sociale woningbouwvereniging in een protserige Maserati 
Qua�roporte rondrijdt, een auto van 186.000 euro. De meeste mensen 
denken dan: “hier klopt iets niet”. De commissarissen van de woning-
bouwvereniging kwamen tot dezelfde conclusie. Ze riepen de directeur tot 
de orde en schreven dat de gekozen dienstauto “een verkeerd signaal” was. 
Pas toen de directeur voor de parlementaire enquêtecommissie Woning-
corporaties stond, was hij het ermee eens. Hij had het geld van zijn 
huurders anders moeten besteden en vond het “verkeerde beeldvorming”.
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De auto is inderdaad een gebruiksvoorwerp. Het is een 
ideaal hulpmiddel om je te verplaatsen. Tegelijkertijd 
is de auto ook meer dan een voorwerp. Het is een 
object met verdacht menselijke trekjes. De auto krijgt 
koosnaampjes, heeft een menselijk uiterlijk (met ogen, 
neus en mond) en een eigen persoonlijkheid (zoals 
mannelijk of kinderlijk). Bovendien kiezen we een auto 
die bij ons past. Auto en chauffeur zijn look-alikes. 
De auto is, kortom, meer dan een rijdende brood-
rooster. Er zit beduidend meer ‘mens’ in dan je op het 
eerste gezicht zou zeggen.
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HOOGBEJAARDE 
AUTOMOBILISTEN 
ZIJN EEN GEVAAR 
OP DE WEG.

Harry Derriks
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In april 2016 reed een 87-jarige chau�eur, in het bezit van een geldig 
rijbewijs en in goede gezondheid, niet de oprit maar de afrit van de A79 
op. Vervolgens reed hij zeven kilometer lang tegen het verkeer in tot hij 
frontaal op een auto botste. Het ongeluk eiste drie levens. Niet alleen de 
spookrijder zelf kwam om het leven, ook de chau�eur van de andere auto, 
een 39-jarige moeder, en een kind van drie. Een dochter van negen en een 
zoon van zeven jaar liepen zware verwondingen op. 
 
In de stroom artikelen en ingezonden brieven die naar aanleiding van het 
ongeval op gang kwam, namen mensen uiteenlopende posities in. 
Sommigen vonden dat het rijbewijs van hoogbejaarde automobilisten 
(de 80-plussers) na een ongeval direct moest worden ingenomen, een 
‘staakt-het-sturen’. Anderen hielden een pleidooi voor een jaarlijkse ‘APK 
voor automobilisten’. Iedere hoogbejaarde chau�eur zou jaarlijks door 
een ona¤ankelijke partij streng moeten worden gekeurd. Anderen 
vonden de commotie overdreven. Ouderen zijn helemaal niet vaker de 
oorzaak van ongevallen, ze zijn, zoals de ouderenbond ANBO opmerkte, 
eerder slachto�er. Dit roept een interessante vraag op: zijn hoogbejaarde 
automobilisten ‘een gevaar op de weg’ (voor anderen) of zijn ze vooral 
slachto�er en ‘een gevaar voor zichzelf’? En hoe verhoudt zich dat tot 
andere lee�ijdsgroepen?

Hoogbejaarde automobilisten een gevaar op 
de weg. Zou het waar zijn?
Het risico om bij een ongeval te overlijden of ernstig gewond te raken 
hangt van veel factoren af, zoals de aard van het ongeval, het voertuig en 
de betrokken bestuurders. Een ongeval met hoge snelheid zal ernstiger 
gevolgen hebben dan een ongeval met lage snelheid. Verder maakt het uit 
of je in een moderne, veilige auto rijdt of in een oude, minder veilige. 
Ook zullen de gevolgen voor een kwetsbare bestuurder ernstiger zijn dan 
voor iemand die in de kracht van zijn leven is. Uit diverse studies[1-5] blijkt 
dat ouderen, die door hun leeijd kwetsbaarder zijn, een grotere kans 
hebben om bij een ongeval ernstig gewond te raken of zelfs te overlijden. 
Dat geldt echter niet voor iedereen. Ouderen zijn geen homogene groep 
autobestuurders[6]. De één is weliswaar 80 jaar oud maar nog vief en actief, 
de ander kwijnt weg achter de geraniums.

Ouderen in het verkeer lopen meer risico
Ouderen zijn oververtegenwoordigd onder de verkeersdoden. Bijna de 
hel van alle verkeersdoden is 60-plusser. Inzi�enden van een personen-
auto die verongelukken, zijn in ruim een derde van de gevallen 60-plus. 
Ouderen hebben bovendien een grotere kans op ernstig letsel. Hun risico’s 
in het verkeer nemen toe door beperkingen die samenhangen met hun 
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leeijd – afnemende motorische functies, minder spierkracht, visuele 
beperkingen – en doordat ze vaker binnen de bebouwde kom rijden. 
In de stad zijn de wegsituaties, zoals kruispunten, complexer en er zijn 
meer soorten weggebruikers, zoals voetgangers, fietsers en brommers.

Daar tegenover staat de rijervaring[8] die ouderen in hun rijcarrière hebben 
opgedaan. Deze hee een positief effect op hun veiligheid. Ouderen die 
relatief veel rijden (meer dan 3.000 kilometer per jaar) hebben een lager 
risico op een ongeval dan degenen die minder kilometers maken[9,10]. 
Verder nemen ouderen voorzorgsmaatregelen, waardoor hun veiligheid 
toeneemt. Ze rijden minder vaak in het donker, ze kiezen rustiger momen-
ten, ze vermijden slecht weer, rijden vaker in een bekende omgeving en 
doen dat, vanwege hun lagere reactiesnelheid, met lagere snelheden.

Zijn hoogbejaarde chau�eurs een groter risico voor hun omgeving?
Wanneer we afgaan op krantenkoppen, blogs en ingezonden brieven, 
lijkt de situatie dramatisch. De ene na de andere 80-jarige zou een dodelijk 
ongeval veroorzaken. Maar wat zeggen de cijfers?

 FIGUUR 1 

Het aantal doden per miljard 

kilometer onder de auto-

mobilisten die het ongeval 

veroorzaakten en bij de 

tegenpartij, naar lee«ijd van 

de veroorzaker (over de 

periode 2011-2015). Analyse 

KiM op basis van BRON 

(ongevallenregistratie).

De veroorzaker
De verkeersongevallendata kennen grote omissies en we moeten dus 
enige slagen om de arm houden, maar als we kijken naar de leeijd van de 
automobilist die het ongeval hee veroorzaakt, valt een paar zaken op. 
Vanaf 70 jaar is het aantal verongelukte automobilisten per miljard gereden 
kilometer bovengemiddeld groot (zie figuur 1). Van de automobilisten 
in de leeijdsgroep 75-79 jaar komen er, voor elke miljard kilometer die zij 
rijden, ruim vijf om als veroorzaker van een ongeval. Dit is evenveel als 
onder de groep jongste bestuurders (18-24 jaar). Van de hoogbejaarde auto-
mobilisten, de 80-plussers, verongelukken er, per miljard kilometer die ze  
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rijden, ruim vijien als veroorzaker van een ongeval. Dat aantal is veel 
hoger dan voor andere leeijdsgroepen.

De ‘tegenpartij’
Bij sommige ongevallen zijn behalve de auto van de veroorzaker ook een 
of meer andere voertuigen of voetgangers betrokken. Deze noemen we voor 
het gemak de ‘tegenpartij’. Figuur 1 laat ook zien dat de kans om als tegen-
partij te overlijden relatief hoog is bij ongevallen die zijn veroorzaakt door 
18-24-jarige automobilisten. Voor elke miljard kilometer die zij rijden, 
vallen bijna drie doden bij de tegenpartij. De jonge chauffeur is per gereden 
kilometer een groter gevaar op de weg voor anderen dan bijvoorbeeld de 
60-80-jarige chauffeur. Dat komt omdat jongeren minder rijervaring 
hebben[7] en gevoeliger zijn voor hun sociale omgeving (ze laten zich eerder 
opju�en en stunten meer). Daarnaast rijden ze eerder te hard en spelen 
alcohol, drugs en afleiding een rol. De cijfers laten echter ook zien dat de 
kans dat de hoogbejaarde (80-plus) automobilist doden bij de tegenpartij 
veroorzaakt, het allergrootst is.

Maar wie weinig rijdt…
De groep 18-24-jarigen verdient speciale aandacht. De 80-plussers zijn per 
gereden kilometer weliswaar ‘dodelijker’ dan 18-24-jarigen, maar ze rijden 
relatief weinig. Het aantal bestuurders in de leeijdsgroep 18-24 jaar dat 
dodelijk verongelukte in een ongeluk dat ze zelf hadden veroorzaakt, was 
in de periode 2011-2015 ruim drie keer zo hoog als onder bestuurders in de 
leeijdsgroep 80-plus (zie figuur 2). Onder de tegenpartij veroorzaken 
18-24-jarige automobilisten zelfs vijf keer meer doden dan hoogbejaarde 
automobilisten.

 FIGUUR 2 
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Soms zijn hoogbejaarde automobilisten (van 80 jaar 
en ouder) veroorzaker van een dodelijk ongeval, zoals 
de spookrijdende heer op de A79. Is deze groep een 
gevaar op de weg? Het antwoord ligt genuanceerd. 
De kans dat 80-plussers zelf bij een door hun veroor-
zaakt ongeval om het leven komen of dat anderen 
daardoor overlijden, is het hoogst per gereden kilo-
meter. Ze zijn echter meer ‘een gevaar voor zichzelf’ 
dan ‘een gevaar voor de ander’. De situatie voor 
jongeren (18-24 jaar) is in feite problematischer. 
Er komen drie keer meer jongeren dan 80-plussers 
om als veroorzaker van een dodelijk ongeval, en bij 
de tegenpartij veroorzaken jongeren vijf keer zo veel 
doden. Alle krantenkoppen, blogs en ingezonden 
brieven met aandacht voor hoogbejaarde brokken-
makers zorgen mogelijk voor een vertekend beeld.
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DE BENELUX 
IS KAMPIOEN 
MODAL SHIFT.

Jan Francke
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“Benelux kampioen modal shi�”, kopte Nieuwsblad Transport eind juni 2016[1] 
met als verklaring: “We kunnen veel lading kwijt op binnenschepen en 
maken daar ook dankbaar gebruik van”. Dit suggereert dat het gaat om 
een modal shi�, een verschuiving van de vervoersmodaliteit, naar de 
binnenvaart.

Benelux kampioen modal shi«.  
Zou het waar zijn?
Het lijkt een stelling die eenvoudig te toetsen is, want Nieuwsblad Transport 
verwijst naar een onderzoeksrapport[2] en daar zal het bewijs vast wel in 
staan. Raar genoeg komt het begrip ‘modal shi’ helemaal niet voor in dat 
rapport. Wel de ‘modal split’: de verdeling van het goederenvervoer tussen 
vrachtwagens, binnenvaartschepen en goederentreinen op een bepaald 
moment. Een vergelijking in de tijd om een verandering (shi ) in die modal 
split te kunnen vaststellen staat niet in het rapport. Dus we moeten naar 
andere bronnen om de stelling te toetsen.

Vanwaar de interesse in de modal shi�?
De politiek is altijd erg geïnteresseerd in de modal shi, vanuit de gedachte 
dat deze een bijdrage levert aan de energiebesparing en emissiereductie in 
het goederenvervoer. Elk jaar vraagt de Tweede Kamer hoe het staat met de 
aandelen modal split en met de modal shi. Een politicus die pleit voor een 
modal shi, bedoelt impliciet altijd een verschuiving van wegverkeer naar 
binnenvaart en spoor, nooit andersom.

De afgelopen jaren zijn de vrachtauto’s in Nederland veel schoner 
geworden. Op dat punt is het voordeel van een modal shi niet meer 
evident (zie figuur 1, NOX en PM10). Wel zijn spoor en binnenvaart gemiddeld 
genomen nog steeds energiezuiniger dan het wegvervoer. Een modal shi 
van wegvervoer naar binnenvaart of spoor kan daardoor leiden tot minder 
uitstoot van broeikasgassen (zie figuur 1, CO2).
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 FIGUUR 1 

Ontwikkeling van de NOX-, 

PM10- en CO2-emissies in 

gram per tonkilometer op 

Nederlands grondgebied 

van vrachtvervoer met 

vrachtauto’s, dieseltreinen 

en binnenvaart, 2005-2015[3].

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

20152014201320122011201020092008200720062005

NOx

PM10

CO2

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

0,035

20152014201320122011201020092008200720062005

0

20

40

60

80

100

120

20152014201320122011201020092008200720062005

vrachtauto’s

vrachtauto’s alleen uitlaatemissies

binnenvaart

dieseltreinen



KiM keurt... | 25

Nederland had in het verleden beleidsdoelen voor de modal shi. Zo stond 
in het Structuurschema Verkeer en Vervoer II uit 1990 dat tot 2010 65 miljoen ton 
van de groei in het wegvervoer moest worden verschoven naar binnenvaart 
en spoor. Dit doel werd in de Nota Transport in Balans (1996) nog verder 
aangescherpt. Inmiddels is het beleidsdoel voor de modal shi losgelaten, 
omdat alle modaliteiten nodig zijn om het logistieke systeem te laten 
functioneren[4]. Europa hee nog wel een doel voor de modal shi, namelijk 
dat het aandeel wegvervoer in de Europese Unie in 2030 en 2050 4 respectie-
velijk 9 procentpunt lager is dan in 2005[5].

Kampioen, hoe word je dat?
Voor het gemak ga ik ervan uit dat een land, of in dit geval de Benelux, 
kampioen modal shi is als in een vastgestelde periode het aandeel van 
het wegvervoer ten opzichte van de vervoerswijzen binnenvaart en spoor 
meer is gedaald (of minder gestegen) dan in de andere landen van de 
Europese Unie.

Jaarlijks worden er in de Europese Unie officiële cijfers gepubliceerd over 
de modal split per lidstaat[6]. Neem je die cijfers, dan blijkt dat tussen 2005 
en 2014 in de hel van de EU-lidstaten het aandeel wegvervoer is gestegen 
in plaats van gedaald. Wel een modal shi, maar dus niet de ‘goede’ kant 
op om kampioen te kunnen worden. In drie gevallen – Ierland, Malta en 
Cyprus, niet toevallig allemaal eilanden – bleef het aandeel gelijk, omdat 
het aandeel wegvervoer daar bijna 100 procent is. In de overige elf lidstaten 
ging het aandeel wegvervoer de ‘goede’ kant op, dat wil zeggen het nam af, 
met Oostenrijk als kampioen. Het aandeel ging daar van 64 procent in 2005 
naar 52 procent in 2014. Een daling dus van 12 procentpunten. België haalt 
zilver en Nederland wordt vierde met een daling van 8 respectievelijk 
7,5 procentpunten. Dus net geen kampioen modal shi maar wel een 
ereplaats! In Oostenrijk worden relatief veel goederen per spoor vervoerd, 
in Nederland en België gebeurt dat met binnenschepen.

Appels en peren
Echter, er zit een addertje onder het gras. De officiële Europese cijfers over 
de modal split in het goederenvervoer vergelijken appels met peren. 
De cijfers voor het wegvervoer gaan over het vervoer per nationaliteit van de 
vervoerder, het nationaliteitsprincipe, terwijl de cijfers voor binnenvaart en 
spoor gaan over het vervoer op het grondgebied van een land, het territorialiteits-
principe. Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur die goederen vervoert 
van Italië naar Duitsland, telt mee bij het Nederlandse aandeel wegvervoer, 
terwijl een Nederlandse binnenvaartschipper die hetzelfde doet, meetelt in 
Italië, Oostenrijk en Duitsland en juist weer niet in Nederland. Ik was dus 
iets te vroeg met Oostenrijk op het ereschavot te hijsen.
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Wegvervoerders uit West-Europese landen, dus ook Oostenrijkers, 
Nederlanders en Belgen, zijn het afgelopen decennium internationaal 
minder goederen gaan vervoeren ten faveure van vervoerders uit Midden- 
en Oost-Europese landen. Wat ik hierboven aanzag voor een modal shi, 
is dus eigenlijk niet meer dan een verschuiving in de nationaliteit van de 
vervoerders.

Eurostat, de verzamelaar van de Europese data, is al enkele jaren bekend 
met deze tekortkoming maar hee de officiële cijfers (nog) niet aangepast. 
Alleen diep verstopt in de digitale kelders van Eurostat, waar je ze niet zou 
verwachten, zijn betere cijfers te vinden, gebaseerd op het territorialiteits-
principe[7].

Wil de echte kampioen opstaan?
Op basis van deze ‘cijfers uit de digitale kelders’ blijken Oostenrijk en België 
ver uit de top drie te vallen. Dit is wel te begrijpen, want Oostenrijk en 
België zijn echte transitolanden, waar veel vervoerders uit andere landen 
met hun vrachtwagens doorheen denderen zonder dat er een Oostenrijker 
of Belg aan te pas komt. Nederland zakt ook, maar minder ver, naar de 
zesde positie. Op Nederlands grondgebied daalde het aandeel wegvervoer 
met 3 procentpunten. Gemiddeld in de Europese Unie daalde het aandeel 
met 1 procent.

En dan de echte kampioen modal shi? Dat is Roemenië, waar het aandeel 
wegvervoer tussen 2005 en 2014 daalde met 16 procentpunten. En op de 
tweede en derde plaats komen Bulgarije en Finland, met een daling van 
respectievelijk 9 en 6 procentpunten. Drie relatieve nieuwkomers in de 
Europese Unie gaan dus met de eer strijken.

 FIGUUR 2 

Modal shi« wegvervoer-

aandeel (in procentpunten) 

tussen 2005 en 2014 op basis 

van het nationaliteitsprincipe 

en het territorialiteits-

principe[6,7; BEWERKING KIM].

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

EU-28BeneluxBulgarijeLuxemburgFinlandNederlandRoemeniëBelgiëOostenrijk

nationaliteitsprincipe territorialiteitsprincipe



KiM keurt... | 27

KiM keurt…

De stelling is onjuist: hoe gunstig het er ook uitziet 
op basis van de officiële Europese statistieken, 
de Benelux is geen kampioen modal shift en ook de 
individuele Beneluxlanden zijn dat niet. De Europese 
statistieken vergelijken helaas appels met peren. 
In werkelijkheid was buitenbeentje Roemenië de 
Europese kampioen modal shift (16 procent daling van 
het aandeel wegverkeer in het afgelopen decennium) 
en ook Bulgarije en Finland scoorden goed. Van de 
drie Beneluxlanden doet Nederland het relatief het 
beste, met een daling van het aandeel wegverkeer van 
3 procent in het afgelopen decennium. Het aandeel 
wegvervoer in België en Luxemburg is de afgelopen 
tien jaar niet gedaald maar juist toegenomen. 
 
To shift or not to shift: pas op met het vergelijken 
van appels met peren…
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DE HYPERLOOP IS 
EEN GAME CHANGER 
DIE DE WERELD 
VERANDERT.

George Gelau�
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“A game changing and potentially super disruptive technology that could greatly 
change our lives and our world is now far closer to reality”[1]. Dit gaat over de 
Hyperloop, een nieuw idee van Elon Musk, de bekende CEO van Tesla. 
Als het aan hem ligt, schieten we over een tijd met 1.200 kilometer per uur 
in capsules door een buis op weg naar een verre bestemming. Reizen 
tussen twee steden die honderden kilometers uit elkaar liggen, wordt net 
zo eenvoudig als een metrorit van een buitenwijk naar het stadscentrum. 
Forenzen tussen bijvoorbeeld San Francisco en Los Angeles zal geen 
probleem meer zijn: het duurt slechts een half uur en een ticket kost maar 
20 à 30 dollar[2]. De samenleving verandert fundamenteel.

De Hyperloop is een game changer die de wereld 
verandert. Zou het waar zijn? 
Als één innovatie op mobiliteitsgebied de wereld fundamenteel hee 
veranderd, dan is het wel de auto. Nou ja, op het wiel na dan! Van de auto 
kunnen we dus leren welke kenmerken een wereldveranderende game 
changer hee, namelijk ruimte voor verbetering, een groot bereik en aan-
vullende vernieuwingen[3].

Carl Benz zou zijn ogen niet geloven
De auto had volop ruimte voor verbetering. De auto van nu hee nog 
steeds vier wielen en een stuur. Maar verder lijkt hij weinig meer op de 
eerste auto die Carl Benz in 1885 maakte. Hoe Benz en zijn medewerkers 
auto voor auto in elkaar ze�en, is niet te vergelijken met hoe robots dat nu 
doen. Toen Henry Ford in 1914 de lopende band introduceerde, werd de 
auto betaalbaar voor grote groepen mensen. Kortom, zowel de auto zelf als 
de technologie om een auto te maken hebben in de 130 jaar sinds Benz 
geweldige verbeteringen doorgemaakt.

Waar is het perron gebleven?
Valt er aan de Hyperloop nog veel te verbeteren? Jazeker, aan het kenmerk 
ruimte voor verbetering voldoet de Hyperloop met vlag en wimpel. Technici 
zullen nog heel wat obstakels uit de weg moeten ruimen, wil reizen met 
de Hyperloop net zo gemakkelijk worden als reizen per vliegtuig of hoge-
snelheidstrein nu. Zowel de voortstuwingstechniek voor de capsules als de 
buis waar de capsules doorheen schieten, zijn technische uitdagingen. 
Die buis moet bijna vacuüm zijn om zo min mogelijk weerstand te veroor-
zaken. Over honderden kilometers mag er geen gaatje in zi�en. Dat vraagt 
een bijzonder constructiemateriaal. Een van de opties is metaal, maar dat 
zet uit en krimpt bij wisselende temperaturen. Het bekende kedeng-kedeng-
geluid van treinrails wordt veroorzaakt door inkepingen, die het uitze�en 
en krimpen van het metaal opvangen. Maar in een luchtdichte buis kun je 
natuurlijk geen inkepingen maken. Uitze�en is alleen mogelijk aan het 
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begin en het eind. Bij een buis van zeshonderd kilometer zou het perron 
dan overdag 300 meter verder liggen dan ’s nachts[4]! Bochten in zo’n buis en 
de ophanging ervan zijn ook niet triviaal, om nog maar te zwijgen over de 
impact van aardbevingen of aanslagen.

Vicieuze cirkel
Een andere uitdaging voor verbetering vormen de zeer hoge kapitaalkosten 
van het systeem. Ticketprijzen van 20 tot 30 dollar voor een reis van 
600 kilometer, zijn berekend met het uitgangspunt dat elke 30 seconden 
een capsule met 28 mensen vertrekt (3.360 passagiers per uur) en de inves-
teringen in de aanleg van het systeem vijf tot tien keer lager zijn dan die 
van een hogesnelheidstreinverbinding[2]. Met alle genoemde technische 
problemen lijkt het tienvoudige eerder waarschijnlijk. Maar dan wordt een 
kaartje veel duurder en nemen minder mensen de Hyperloop, waardoor het 
rendement nog verder afneemt. Zo wordt de Hyperloop een vicieuze cirkel.

Vloerbedekking als uitdaging
En ten slo�e – de gevoelige lezer moet dit stukje maar even overslaan – is 
volgens sommigen de vloerbedekking van de Hyperloopcapsules de vergeten 
technische uitdaging[5]. Die moet tegen heel wat bestand zijn, want al gauw 
na het vertrek liggen alle passagiers groen en geel in hun stoel en hun 
maaginhoud op de grond. Dat komt door de krachten op ons lichaam, niet 
alleen bij versnelling of vertraging maar vooral in bochten. 

De auto is overal…
De game changer auto hee als tweede kenmerk zijn grote bereik. De auto is 
bijna overal ter wereld te vinden, zowel geografisch als sociaal, onder 
allerlei groepen mensen. Autobezit is wijdverbreid en maakt veel mensen 
mobiel. De auto beëindigde de isolatie van het pla�eland, vooral in de VS[6]. 
Het bracht daar allerlei voorzieningen uit de stad, zoals gezondheidszorg 
en onderwijs. En dan is er nog een economische dimensie: de auto 
veranderde het goederenvervoer, het woon-werkverkeer en het zakelijk 
verkeer ingrijpend.

…maar de Hyperloop?
Het bereik van de Hyperloop zal zowel geografisch, sociaal als economisch 
veel beperkter zijn dan dat van de auto. De hoge kapitaalkosten en hoge 
snelheid maken het systeem alleen geschikt voor langeafstandsvervoer. Met 
een snelheid van 1.200 kilometer per uur door een stadse metrobuis is iets 
wat niemand voor zich ziet. Op internet is een visionaire kaart van de VS te 
vinden waarop alle grote steden verbonden zijn via Hyperloops[2] (zie fig. 1). 
Als het lukt zo’n netwerk rendabel te realiseren, zal dat voor de luchtvaart 
‘het spel’ zeker veranderen omdat die er een concurrent bij krijgt. Maar dat 
op zich is onvoldoende om van een wereldwijde game changer te spreken.
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 FIGUUR 1 

Visionair netwerk van 

Hyperloops in de VS[2].

Veranderingen in the slipstream
Nemen we de auto weer als voorbeeld, dan zijn aanvullende vernieuwingen 
een derde onmisbaar kenmerk van game changers die de wereld veranderen. 
Bij de auto ontwikkelde niet alleen de motor – de basisinnovatie – zich over 
de tijd, er kwamen ook innovaties in de autoproductie (de lopende band, 
robots) en in de olie-industrie, er werden wegen aangelegd en er kwamen 
consumentendiensten zoals garages, wegenwacht, verzekeringen,  
drive-inbioscopen. Hele bedrijfstakken veranderden doordat er specialisatie 
in de productieketen ontstond, of just-in-time delivery. De auto had gevolgen 
voor de ligging van bedrijven, voor de verdeling van de productie over 
landen en voor goederenstromen. Steden veranderden van aanzien, de 
suburbs in de VS zijn ondenkbaar zonder de auto. De overheid moest zich 
buigen over zaken als verkeersregels, verkeersveiligheid of congestie. 
Aanvullende vernieuwingen zijn er mede de oorzaak van dat wereldwijde 
game changers veel tijd kosten.

Hoe stop je een Hyperloop?
De introductie van de Hyperloop zal slechts beperkt om aanvullende 
vernieuwingen vragen naast de technologie van capsule en buis. Er zijn 
stations nodig, maar die zullen weinig verschillen van de huidige lucht-
havens of treinstations. Het instappen in de Hyperloop zelf vraagt wel 
om innovatie. Een idee is dat mensen op het station al plaats nemen in 
het zitgedeelte (14 rijen van twee stoelen), waarna een hefmechanisme dat 
gedeelte de capsule in schui[2]. Ook zijn voorzieningen nodig om de 
capsule bij storingen of in noodgevallen tot stilstand te laten komen en de 
passagiers veilig te laten uitstappen. Dat is geen sinecure als de capsule 
zich ergens in een bijna-vacuüm buis bevindt, met 30 seconden achter zich 
een volgende capsule die met 1.200 kilometer per uur komt aanstormen.



| Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid32

Met een goedwerkende en goedkope Hyperloop kunnen mensen over 
langere afstanden gaan forenzen. Dat zou aantrekkelijke woonlocaties nog 
aantrekkelijker kunnen maken en tot verdere concentratie van wonen 
kunnen leiden, ten koste van nu minder aantrekkelijke steden, met mogelijk 
een paar steden die sterk achteruit gaan (‘Detroits’). Een zeer energiezuinige 
Hyperloop kan gunstig zijn tegen de klimaatverandering. Maar veel meer 
aanvullende vernieuwingen zijn moeilijk voorstelbaar.
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KiM keurt…

Game changers die de wereld veranderen, hebben 
drie kenmerken. Op het criterium ruimte voor verbetering 
scoort de Hyperloop zeer sterk. Misschien wel té sterk: 
het vraagt zo veel verbeteringen dat er een gerede 
kans is dat het systeem niet rendabel in gebruik te 
nemen valt, hetzelfde lot dat de supersonische 
Concorde ten deel viel. En zelfs als het lukt de 
technische uitdagingen te overwinnen, dan nog 
voldoet de Hyperloop niet aan de criteria groot bereik 
en aanvullende vernieuwingen. De Hyperloop kan 
hooguit het spel veranderen voor de lange afstands-
spoorwegen en de luchtvaart. Vanuit het perspectief 
van de samenleving als geheel is de Hyperloop geen 
game changer.
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VLIEGEN WORDT, 
IN AFSTAND 
UITGEDRUKT, OP 
TERMIJN DE EERSTE 
VERVOERS MODALITEIT 
VAN NEDERLANDERS.

Hugo Gordijn
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“Vliegen wordt, in afstand uitgedrukt, op termijn de eerste vervoers-
modaliteit van Nederlanders”. Dit staat in de ‘Toekomstverkenning 
Welvaart en Leefomgeving’ die het Centraal Planbureau en het Planbureau 
voor de Leefomgeving in 2015 uitbrachten[1].

Vliegen op termijn de eerste vervoers modaliteit. 
Zou het waar zijn?
Veel mensen zi�en dagelijks in de auto en leggen daarin heel wat kilo-
meters af. De auto is op afstand de belangrijkste modaliteit waarmee 
Nederlanders zich verplaatsen. Vliegen doen we hooguit een paar maal 
per jaar. Wel zijn we de afgelopen decennia steeds meer gaan vliegen. 
Nederlandse luchtreizigers legden in 2015 samen circa 75 miljard kilometer 
af[1]. In 1993 was dit nog maar 22 miljard kilometer.

Ik interpreteer ‘op termijn’ als ‘in het jaar 2050’, het jaar waarop de 
toekomstverkenning van CPB en PBL zich richt. Dan luidt de stelling: 
“In 2050 haalt het vliegtuig de auto in als eerste vervoersmodaliteit 
van Nederlanders.”

Niet meer alleen de ‘happy few’
In 1993 vloog ik met Air Lingus heen en terug naar Dublin voor 565,50 gulden 
(zie figuur 1). Omgerekend naar euro’s van nu, dus inclusief prijsinflatie, is 
dat 401,60 euro. In september 2016, 23 jaar later dus, deed ik deze reis nog 
eens over. Nu kos�e mijn vliegticket nog maar 136 euro. Een enorme 
efficiëntieverbetering van de luchtvaart. Die bereikt dan ook steeds bredere 
groepen. Vliegen is ‘gewoon’ geworden en niet meer, zoals vroeger, het 
voorrecht van de ‘happy few’. De gewone man is tegenwoordig goedkoper 
uit met een all-inclusive vakantie in het Turkse Antalya dan op een camping 
op de Veluwe.
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 FIGUUR 1 

Mijn vliegticket naar Dublin 

van juni 1993.

De wens tot reizen neemt toe
Gaat de snelle ontwikkeling van het vliegverkeer door? Alle tekenen wijzen 
daarop. We worden gemiddeld gezien steeds rijker, het vliegen wordt steeds 
efficiënter en goedkoper en we willen vaker op reis. Inmiddels is meer dan 
een kwart van de bevolking van allochtone herkomst en we hebben veel 
familie en vrienden in het buitenland. Via televisie en internet zien we fraaie 
landschappen, interessante steden en zonnige stranden, die we allemaal 
wel eens zouden willen bezoeken. Kortom, de wens tot reizen wordt alleen 
maar groter en de mogelijkheden daartoe ook.

Van trekschuit tot vliegtuig
Deze groeiverwachting is in lijn met de theoretische inzichten van bijvoor-
beeld Grübler, de auteur van het boek The Rise and Decline of Infrastructures[2] 
en Crozet, transporteconoom en professor aan de Universiteit Lyon[3]. 
Zij wijzen op onze almaar uitdijende activity range, die mogelijk wordt gemaakt 
doordat de technologie ons in staat stelt ons steeds sneller te verplaatsen. 
Figuur 2 illustreert deze ontwikkeling voor de Verenigde Staten in de 
periode 1880-2000. Nederland hee een vergelijkbare ontwikkeling door-
gemaakt, al waren hier, anders dan in de Verenigde Staten, ook de trekvaart 
over kanalen en later de fiets belangrijke vervoersmodaliteiten[4].
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 FIGUUR 2 

Opkomst en neergang van 

verschillende vervoers-

modaliteiten in de Verenigde 

Staten[2].

Schiphol hee� ingespeeld op de groei
Schiphol is de afgelopen decennia fors gegroeid om de gestegen vraag naar 
luchtvaart te accommoderen. Naar eigen zeggen is Schiphol de oudste 
luchthaven (dit jaar 100 jaar!) die nog op dezelfde plaats ligt. Andere grote 
Europese hoofdsteden hebben in het verleden nieuwe vliegvelden moeten 
aanleggen, omdat oprukkende bebouwing hun luchthavens insloot of 
dreigde in te sluiten. Het Nederlandse ruimtelijkeordeningsbeleid hee de 
voortschrijdende bebouwing steeds weten te geleiden, waardoor Schiphol 
zijn locatie hee weten te behouden[5].

Sinds mijn vlucht naar Dublin in juni 1993 is er op Schiphol een verre 
Polderbaan bij gekomen. Ook is de terminal vergroot om de stijgende 
reizigersaantallen te kunnen verwerken: van 10 miljoen in 1993 naar 
60 miljoen in 2016. Momenteel wordt Lelystad Airport ontwikkeld om vanaf 
2018 een deel van de groei van de luchthaven op te vangen in een dun-
bevolkter gebied dan de regio Schiphol. In de toekomstverkenning van PBL 
en CPB reizen in 2050 tussen de 110 en 130 miljoen passagiers via Schiphol[1]. 
In de hoge variant – het Hoge scenario, een van de twee referentiescenario’s 
in de toekomstverkenning, kent een relatief sterke economische groei van 
ongeveer 2 procent per jaar en een relatief sterke bevolkingsaanwas – 
zouden dit er, puur op basis van de vraag, 40 miljoen meer kunnen zijn als 
er geen restricties waren vanwege geluidshinder.

Haalt het vliegtuig de auto in?
Dat de luchtvaart groeit, staat buiten kijf. Maar dan de hamvraag: haalt het 
vliegtuig de auto in 2050 in als eerste vervoersmodaliteit van Nederlanders? 
In de scenario’s van CPB en PBL rijden Nederlanders dat jaar binnen 
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Nederland 170 à 205 miljard kilometer met de auto, waarvan 115 à 146 miljard 
kilometer aan het stuur. Met het vliegtuig leggen Nederlanders dan 128 à 
184 miljard kilometer af[1]. In figuur 3 is voor elke modaliteit de hoge variant 
weergegeven.

 FIGUUR 3 

Ontwikkeling van de afstand 

(in miljard kilometer) die 

Nederlanders aÁeggen als 

autobestuurder, als auto-

bestuurder + autopassagier 

en met het vliegtuig.  

Het gaat om de hoge 

variant[1].

Uit de figuur blijkt dat het vliegtuig de auto in 2050 nog niet van de eerste 
plek zal verdringen. Maar als de trend daarna mag worden doorgetrokken, 
dat wil zeggen als de groei bij de luchtvaart onverminderd doorzet, dan zal 
de luchtvaart omstreeks 2060 wel de eerste vervoersmodaliteit van 
Nederlanders kunnen zijn.

Er is echter een maar: de scenario’s van CPB en PBL zijn geen toekomst-
voorspellingen. Het zijn scenario’s, die bedoeld zijn als referentiesituaties 
waartegen de effecten van beleid kunnen worden afgezet. Ze geven echter 
wel een richting aan.
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KiM keurt…

Wordt het vliegtuig in afstand gemeten op termijn 
de eerste vervoersmodaliteit van Nederlanders, zoals 
CPB en PBL zeggen? Volgens hun eigen toekomst-
verkenning is dit in 2050 (nog) niet het geval: in alle 
scenario’s leggen Nederlanders in 2050 meer kilo-
meters af in de auto (als autobestuurder en -passagier) 
dan in het vliegtuig, zelfs nog zonder de afstand mee 
te tellen die zij in het buitenland met de auto afleggen. 
Achter het stuur, dus als autobestuurder, leggen 
Nederlanders in 2050 wel minder kilometers af dan in 
het vliegtuig. Een kanttekening is dat de scenario’s 
geen toekomstvoorspelling zijn. Ze geven echter wel 
een richting aan. Als de groeitrend na 2050 doorzet, 
gaan Nederlanders rond 2060 wel meer vlieg-
kilometers dan autokilometers afleggen. Immers, de 
groei van de automobiliteit is gering en die van de 
luchtvaart is fors.
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PAPIER IS NIET MEER 
VAN DEZE TIJD.

Vanessa Gravekamp
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U bladert of swipet nu door een bijzondere uitgave van het Kennis-
instituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Deze is natuurlijk bijzonder vanwege 
het jubileum, maar ook omdat ze een van de weinige KiM-publicaties 
is die (ook) op papier wordt uitgebracht. In 2013 zeiden we papier vrijwel 
vaarwel. Alleen Terugblikken is vooruitzien[1] en Chau�eur aan het stuur?[2] 
verschenen nog op papier. Andere KiM-rapporten verschenen alleen 
digitaal als pdf. En we hebben veel geëxperimenteerd met andere 
verschijningsvormen. Zo staat het Mobiliteitsbeeld op een website  
(www.kimnet.nl/mobiliteitsbeeld) en hoe het Mobiliteitspanel Nederland 
werkt wordt in één minuut uitgelegd in een animatie (www.rovid.nl/ienm/
dco/2016/ienm-dco-20160224-id9cuh6km-web.mp4). (Swipers, hee� u 
de links geopend? De bladeraars lezen rustig verder.) Zou, op enkele 
bijzondere uitgaven na, het papieren tijdperk voorgoed voorbij zijn?

Papier is niet meer van deze tijd.  
Zou het waar zijn?
Digitaal of online lezen doen we natuurlijk al heel veel. Bij het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu (IenM) is met de invoering van ‘Het Nieuwe 
Werken’ papier grotendeels verbannen naar de papierbak en wordt printen 
zoveel mogelijk ontmoedigd. Op een normale werkdag checken we onze 
mail, surfen we online en lezen we zo nu en dan een KiM-rapport op de 
iPad. Vergaderen doen we met een tablet voor onze neus. En eenmaal thuis 
lezen we op onze smartphone een Whatsappje van het voetbalteam, 
checken we de tijdlijn van Facebook met de foto’s van het scha�ige nee�e, 
of lezen we een krantenartikel in Blendle. En dan hebben sommigen van 
ons nog een e-reader. Het lezen doen we vanaf een digitale drager die 
speciaal is ontworpen om van te lezen.

Digitale verrijking zorgt voor meerwaarde
Wat maakt digitaal lezen nu zo pre�ig? Allereerst de makkelijke koppeling 
met andere informatie. Links brengen de lezer naar andere relevante infor-
matie, gadgets of filmpjes. Vooral mensen die niet zo van lezen houden, 
waarderen die verrijking. De extra prikkel zorgt ervoor dat ze worden verrast 
en dat hun aandacht wordt gevangen.

Vinden en delen van digitale informatie is bovendien eenvoudig. Liepen we 
vroeger met een document naar het kopieerapparaat en verstuurden we 
de kopie met de post, die dan een of twee dagen later bij de geadresseerde 
aankwam, nu kunnen we met één druk op de knop informatie delen binnen 
ons netwerk. En zoeken we iets in een tekst? Met de zoekfunctie hebben we 
in no-time iets teruggevonden.
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Nog een belangrijke pré van digitaal lezen is dat de tekst kan worden 
aangepast aan de lezer. Vooral mensen met visuele beperkingen hebben 
hier baat bij. Denk aan het kunnen vergroten van le�ers (geen leesbril meer 
nodig) of aan de speciale le�ertypes voor dyslectische lezers[3].

De beleving van papier
Ook lezen van papier hee veel fans. Voor sommigen van ons gaat er niets 
boven ‘s ochtends de papieren krant lezen met een kopje koffie erbij. 
Of heerlijk ’s avonds op de bank met een boek: de geur van het papier, het 
omslaan van de bladzijden en de dikte van het boek zien en voelen. En de 
printers bij IenM draaien ook nog volop mee.

Volgens Paul Kirschner, hoogleraar Onderwijspsychologie aan de 
Universiteit Utrecht, is dit niet vreemd: “Het aanraken en fysiek omdraaien 
van een bladzijde stimuleert het tactiele geheugen, het trekt een tijdelijk 
spoor. Hoe meer sporen je maakt, hoe makkelijker het is om iets op te 
diepen uit je geheugen”[3]. Tekst hee op papier een vaste plek op de 
bladzijde. Ons brein maakt er als het ware een foto van, wat helpt om te 
onthouden (en terug te zoeken) wat je leest. Bij lezen van papier is de 
leestijd beter in te scha�en dan bij lezen van een scherm[4], lezen van papier 
is minder vermoeiend[5] en het gaat sneller dan vanaf een beeldscherm[6]. 
Dit laatste is ook de reden waarom mensen bij digitaal lezen meer scannen: 
om grip te krijgen op de inhoud zoekt het oog naar structuur[6].

Wat betekenen deze verschillen voor het opnemen van informatie? 
Het opgaan in een verhaal, de ‘leesflow’ waarin je het gevoel voor tijd en 
plaats verliest, gaat het beste wanneer je als lezer niet wordt afgeleid[3]. 
Daarvoor lijkt papier ‘de sterkste papieren te hebben’. Een ander voordeel 
van papier is dat de lezer informatie, die verspreid is over meerdere blad-
zijden of teksten, beter kan combineren. Een aantekening is zo gemaakt. 
Dit maakt bijvoorbeeld studeren met boeken efficiënter dan met digitale 
bronnen[5]. The Washington Post berich�e in 2015 dat studenten, ondanks dat 
ze geboren zijn in het digitale tijdperk (de krant noemde ze ‘digital natives’), 
studieboeken nog steeds liever van papier lezen[7].

Hee digitaal lezen dan geen enkel voordeel? Jawel, het vraagt een actievere 
houding van de lezer[8]. Lezers kiezen zelf hun leesvolgorde, ze staan aan 
het stuur van hun informatie[6]. Onderzoek bij kinderen liet zien dat de 
actieve leeshouding die nodig was om door een online tekst met hyperlinks 
(naar bijvoorbeeld spelletjes of testjes) heen te gaan, hun tekstbegrip 
vergroo�e[4].
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Gulden middenweg
De e-reader is in dit verhaal de gulden middenweg. Met een e-reader ben 
je offline, je wordt dus niet afgeleid, maar hij biedt wel een aantal van de 
mogelijkheden die het digitaal lezen zo aantrekkelijk maken, zoals een 
zoekfunctie en het kunnen aanpassen van le�ertypes. Het bespaart het 
gesleep met stapels boeken. De e-ink technologie reflecteert het licht op 
dezelfde manier als bij papier, zodat lezen niet vermoeiend is voor de ogen. 
En lieµebbers kunnen zelfs een digitaal ezelsoor in de bladzijden vouwen 
en aantekeningen maken.

KiM keurt…

Tja, wie deze tekst van begin tot eind tot zich hee� 
genomen, kreeg heel veel informatie over lezen. 
Degenen die zelf hun leesvolgorde bepaalden, 
belandden misschien meteen al hier. Maar wat is nu 
de slotsom? Is papier niet meer van deze tijd? 
Zoals vaker bepaalt het doel het middel. Is lezen niet 
uw favoriete bezigheid, bent u veel op pad of leest 
u veel voor uw werk? Lees dan digitaal. Maar wilt 
u echt in een verhaal opgaan of uw tanden vastbijten 
in een onderwerp, pak dan papier. Gelukkig zijn alle 
uitgaven van het KiM ook goed uit te printen. Of neem 
de e-reader als gulden middenweg.



| Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid44

AUTORIJDERS  
ZIJN GEWOONTE- 
DIEREN.

Mathijs de Haas
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De stelling “autorijders zijn gewoontedieren” is ontleend aan een van de 
vele overheidscampagnes die automobilisten aansporen om ¶exibeler 
te gaan reizen. Met de leus “Wees geen ·ledier, doe het op jouw manier” 
worden autorijders ervan bewust gemaakt dat ze elke dag zonder 
nadenken de auto pakken om vervolgens in een ·le te belanden[1]. 
Ze hebben weliswaar de mogelijkheid om de ·le te mijden, maar denken 
daar niet over na omdat ze terugvallen op gewoontegedrag: autogebruik. 
Maar zijn alle autorijders inderdaad gewoontedieren? En is dat gewoonte-
gedrag te doorbreken?

Autorijders zijn gewoontedieren.  
Zou het waar zijn?
Reisgedrag wordt vaak omschreven als gewoontegedrag: gedrag dat is 
ingesleten. Je denkt er na verloop van tijd niet meer over na[2]. Dat veel 
reisgedrag gewoontegedrag is, is natuurlijk niet gek. Wie hee er tenslo�e 
tijd en zin om elke dag na te denken over de manier waarop je het beste 
naar je werk of de supermarkt kan reizen? Het gewoontegedrag blij niet 
zonder gevolgen. Het is bepalend voor de houding die mensen hebben 
tegenover verschillende vervoerwijzen en voor de inscha�ingen die ze 
maken van de benodigde reistijd.

Onbekend maakt onbemind
Ignoti nulla cupido, onbekend maakt onbemind. Deze wijsheid blijkt ook te 
gelden als het op reisgedrag aankomt. Een onderzoek, gehouden onder 
reizigers in de regio Amsterdam, laat zien dat ongeveer 63 procent van de 
autogebruikers het openbaar vervoer (ov) niet als mogelijk alternatief ziet 
voor de auto[3]. Een van de redenen waarom ze het openbaar vervoer niet 
overwegen is de hogere reistijd of, beter gezegd, de perceptie van die 
reistijd. Autoreizigers blijken de daadwerkelijke reistijd van dezelfde rit 
met het ov namelijk te overscha�en met gemiddeld 46 procent. Zij scha�en 
dat hun rit met het ov gemiddeld 2,3 maal zo lang duurt als met de auto, 
terwijl dit in werkelijkheid ‘slechts’ 1,6 maal zo lang is. Opvallend is dat 
autoreizigers die nooit met het ov reizen, de reistijd gemiddeld 70 procent 
hoger scha�en dan die in werkelijkheid is en dat autoreizigers die ook 
regelmatig met het ov reizen, dat met slechts 10 procent doen. Anders 
gezegd, hoe onbekender iemand is met het ov, hoe hoger de overscha�ing. 
Zouden autogebruikers beter op de hoogte zijn van de reistijden met het ov, 
dan zou een groter deel van hen het ov als alternatief zien. De kans dat zij 
het ov af en toe gaan gebruiken, neemt dan in principe toe[4].
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Een gebrek aan ervaring met vervoerwijzen leidt niet alleen tot het 
overscha�en van reistijden. Het gebruik van een alternatieve vervoerwijze 
hangt ook samen met de houding ten opzichte van die vervoerwijze. 
Autogebruikers die af en toe het ov gebruiken, staan daar positiever tegen-
over dan autogebruikers die nooit met het ov reizen[5]. De overscha�ing 
van de reistijd en de minder positieve houding over andere vervoerwijzen 
verkleinen de kans dat autogebruikers hun reisgedrag aanpassen.

Het doorbreken van gewoontes
Campagnes zoals “Wees geen filedier” proberen automobilisten weer 
bewust te laten nadenken over hun gedrag, in de hoop dat ze flexibeler 
omgaan met hun wijze van vervoer. Er zijn echter meer mogelijkheden 
om gewoontegedrag te veranderen.

In de eerste plaats kunnen prijsprikkels gewoontegedrag doorbreken. 
Zo zijn er meerdere programma’s uitgevoerd waarbij deelnemers werden 
beloond voor het actief mijden van de spits. Deelnemers blijken dan tussen 
de 16 en 60 procent van hun spitsri�en te mijden. Meestal doen ze dat door 
te reizen op andere tijdstippen, thuis te werken of te reizen via een andere 
route. Het gebruiken van een andere vervoerwijze komt minder vaak voor[7].

Levensgebeurtenissen
In de tweede plaats zorgen zogenoemde levensgebeurtenissen soms voor 
verandering[6]. Levensgebeurtenissen zijn momenten in het leven waarop 
je haast gedwongen wordt keuzes te heroverwegen, zoals een nieuwe baan, 
het krijgen van een kind of een verhuizing. Hoe deze levensgebeurtenissen 
reizigers beïnvloeden, is te achterhalen aan de hand van data uit het 
Mobiliteitspanel Nederland (MPN). Met behulp van het MPN kunnen we 
drie typen automobilisten onderscheiden: de verknochte autogebruikers 
die enkel en alleen met de auto reizen, autogebruikers die ook regelmatig 
fietsen en autogebruikers die voornamelijk lopend naar hun bestemming 
gaan als zij niet met de auto reizen. De groep verknochte autogebruikers 
is bijna net zo groot als de andere twee groepen bij elkaar. Uit de gegevens 
blijkt dat de verknochte autogebruikers minder gevoelig zijn voor levens-
gebeurtenissen en hun reisgedrag minder vaak veranderen dan de andere 
typen autogebruikers. Ook hier dus: hoe meer ervaring mensen hebben met 
verschillende vervoerwijzen, hoe sneller zij hun reisgedrag zullen 
veranderen[8].
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De stelling “autorijders zijn gewoontedieren” is juist. 
Wel is enige nuancering op haar plaats. Het zijn vooral 
de verknochte automobilisten die gewoontedieren 
zijn. Doordat ze geen of minimale ervaring hebben 
met andere vervoerwijzen zien zij deze niet als alter-
natief. Ze zijn daardoor niet geneigd af te wijken 
van hun reisgedrag. Zelfs bij ingrijpende levens-
gebeurtenissen blijven ze de auto trouw. 
Autogebruikers die ook regelmatig fietsend of lopend 
op pad gaan, laten een stuk flexibeler gedrag zien. 
Automobilisten zijn dus inderdaad gewoontedieren, 
maar (gelukkig) niet allemaal. 
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FIETSGEBRUIK 
GROEIT STERK.

Lucas Harms
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“Nijmegen wil af van ·ets·les”, kopte De Gelderlander in het voorjaar 
van 2016. “In de studentenstad verdringen dikke rijen ·etsers elkaar voor 
het verkeerslicht”, aldus de krant[1]. 
 
Soortgelijke meldingen kwamen eerder al uit andere steden. Zo meldde 
Het Parool dat ·etsen in de hoofdstad een kwelling begint te worden en 
in Utrecht was er recent zelfs sprake van een ·etsinfarct[2]. Fiets·les, ·ets-
kwellingen en ·etsinfarcten: het zijn termen die de laatste jaren ‘trending 
topic’ zijn geworden in de publieke en sociale media. Ze illustreren het 
groeiend ·etsgebruik. 
 
Ook in beleid en uitvoering kan de tweewieler zich verheugen op steeds 
meer aandacht. Naast lokale programma’s en initiatieven is er inmiddels 
een Landelijke Agenda Fiets. Ook is er een samenwerkingsprogramma 
opgestart, onder de noemer Tour de Force, en hebben nieuwe 
onderzoeksinstellingen zoals het Urban Cycling Institute het licht gezien[3].

FietsÃles, Ãetsinfarcten en Ãetskwellingen…  
Zou het waar zijn dat het Ãetsgebruik sterk groeit?
Bovenstaande roept het beeld op van een forse groei van het fietsgebruik. 
Maar klopt dat beeld wel?

Volgens het Mobiliteitsbeeld van het KiM groeit het fietsgebruik inderdaad: 
het aantal fietskilometers is de afgelopen tien jaar toegenomen met ruim 
10 procent[4]. Toch is dat per saldo maar 1 procentpunt per jaar. En die is ook 
nog eens voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de groeiende 
populariteit van de e-fiets onder ouderen.

Als we kijken naar het aandeel van de fiets in het totaal aantal verplaat-
singen dat Nederlanders maken, dan is er sinds het begin van de 
beschikbare metingen (medio jaren tachtig van de vorige eeuw) eigenlijk 
nauwelijks iets veranderd. In alle jaren neemt de fiets ongeveer een 
kwart van alle gemaakte verplaatsingen voor zijn rekening. Dat was al zo 
in 1985 en dat is nog steeds het geval (figuur 1).
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 FIGUUR 1 

Aandeel van de Ãets in het 

totaal aantal verplaatsingen 

van Nederlanders (van twaalf 

jaar en ouder), 1985–2015[5].

Hoe kunnen we bovenstaande berichten over een groeiend fietsgebruik 
rijmen met de bevindingen dat de absolute groei van het fietsgebruik beperkt 
is en dat het aandeel van de fiets in het landelijk totaal van verplaatsingen 
niet noemenswaard is veranderd?

Vooral in steden neemt het �etsgebruik toe
Als we inzoomen op bepaalde gebieden, dan blijken de aantallen en 
aandelen fietsverplaatsingen op sommige plekken wel degelijk fors te zijn 
gegroeid. Vooral in steden zoals Nijmegen, Utrecht en Amsterdam zit het 
fietsgebruik in de li, zowel absoluut in aantallen als relatief in aandelen. 
Illustratief is figuur 2, die laat zien dat voor alle verplaatsingen binnen 
Amsterdam het fietsgebruik sinds medio jaren tachtig met 36 procent is 
toegenomen, terwijl het auto- en ov-gebruik zowel absoluut als relatief zijn 
gedaald. Deels hee deze ‘modal shi’ te maken met veranderingen in 
de samenstelling van de bevolking. Denk bijvoorbeeld aan het sterk 
toegenomen aantal studenten en jongvolwassenen dat in de steden woont. 
Maar ook veranderingen in de infrastructuur (meer en beter aanbod van 
fietspaden) en beleid dat het bezit en gebruik van de auto ontmoedigt 
(hoge parkeertarieven), hebben ertoe bijgedragen dat in steden het fietsen 
aantrekkelijker is geworden. Hierdoor wordt op steeds meer plekken en 
tijden drukte op het fietspad ervaren[6,7].

Tegelijkertijd lijkt de populariteit van de fiets op het pla�eland juist 
tanende. Dit is mede het gevolg van de krimp van de bevolking en de 
verschraling van het aantal voorzieningen in de buurt. Hierdoor zijn 
de afstanden tot de dagelijkse activiteiten groter geworden en is de fiets 
in veel gevallen geen alternatief meer[6].

47%

5%

25%

23%

49%

20%

5%

26%

1985 2015

auto

OV

�ets

overig



KiM keurt... | 51

 FIGUUR 2 

Aantal verplaatsingen  

(x 1.000) van/naar/binnen 

Amsterdam door bewoners 

per werkdag naar vervoer-

middel, 1986-2014 (tussen 

haakjes is de modal split 

weergegeven)[8].

Vooral jongvolwassenen en ouderen �etsen vaker en verder
Niet alleen ruimtelijk maar ook sociaal zijn er grote verschillen in het 
fietsgebruik. Allereerst is het gebruik van de fiets vooral toegenomen onder 
jongvolwassenen die in de grote steden wonen. Uit eerder onderzoek van 
het KiM bleek al dat deze groep jongvolwassen stedelingen, in vergelijking 
met voorgaande generaties, minder vaak de auto gebruiken en vaker per 
fiets en trein onderweg zijn[9]. Ook ouderen zijn meer en verder gaan fietsen, 
met name per e-fiets. 65-plussers leggen inmiddels een derde van de 
fietskilometers elektrisch af. Dat babyboomers (geboren na 1945 en 1955) 
vaker en verder (e-)fietsen komt mede doordat zij een actievere leefstijl 
hebben en meer aan buitenhuisactiviteiten meedoen dan voorgaande 
oudere generaties[6].

Een bevolkingsgroep die veel minder fietst, zijn de niet-westerse 
allochtonen. Doordat het aandeel van deze groep in de totale bevolking 
toeneemt, wordt de toename van het fietsgebruik in veel stedelijke 
gebieden afgeremd[6].
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Het aandeel van het fietsgebruik op het niveau van 
Nederland als geheel is onveranderd en de absolute 
groei in het landelijk fietsgebruik is beperkt. 
Deze bevindingen blijken bij nader inzien een 
gemiddelde van uitersten. In grootstedelijke regio’s 
is het fietsgebruik (sterk) toegenomen, terwijl het in 
landelijke gebieden tanende is. En sommige 
bevolkingsgroepen fietsen vaker en verder, terwijl 
andere juist heel weinig fietsen. Het fietsgebruik 
neemt dus zeker toe, evenals de drukte op de 
fietspaden. Maar niet overal en niet bij iedereen. 
Om die reden keurt het KiM de stelling dat het 
fietsgebruik sterk toeneemt, gedeeltelijk goed. 
De stelling klopt niet als ze gaat over Nederland als 
geheel, maar wel als ze betrekking heeft op bepaalde 
gebieden of bepaalde bevolkingsgroepen.



KiM keurt... | 53



| Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid54

VOOR DOORWERKING 
VAN KENNIS IN 
BELEID IS MEER 
NODIG DAN GELOOF- 
WAARDIGHEID.

Arjen ’t Hoen
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Het KiM bestaat tien jaar. We begonnen tien jaar geleden met het 
verzamelen van kennis, het doen van toegepast wetenschappelijk onder-
zoek en het schrijven van wetenschappelijk onderbouwde rapporten 
daarover. Zoals een kennisinstituut betaamt. In de afgelopen tien jaar 
hebben onze rapporten bijgedragen aan de geloofwaardigheid van het 
KiM in de kenniswereld, bij maatschappelijke organisaties, bij overheden 
en regelmatig ook in de politiek. Voor betrouwbare kennis over mobiliteit 
moet je bij het KiM zijn, vinden veel mensen bij het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu (IenM) en daarbuiten. 
 
De doelstelling van het KiM is om kennis te laten doorwerken in het 
mobiliteitsbeleid van IenM. We willen dat beleidsmedewerkers zich 
minimaal rekenschap geven van de beschikbare kennis over maatschap-
pelijke ontwikkelingen, over knelpunten en uitdagingen daarbij en over 
maatregelen en de e�ecten daarvan. Is geloofwaardigheid dan genoeg?

Er is meer nodig dan geloofwaardigheid.  
Zou het waar zijn?
Al een paar jaar na de oprichting van het KiM zijn we begonnen met andere 
manieren om kennis in te brengen in de beleidsvoorbereiding dan het 
publiceren van rapporten. Onder de paraplu ‘Kennis aan Tafel’ zijn we een 
scala aan activiteiten gestart om beleidsmedewerkers deelgenoot te 
maken van de actueel beschikbare kennis op het gebied van mobiliteit en 
transport. Kennis aan Tafel houdt onder andere in dat we gesprekken 
voeren met beleidsmedewerkers en presentaties geven over beschikbare 
kennis, ad-hocvragen beantwoorden, het (inter)nationale kennisnetwerk 
toegankelijk maken voor de beleidsafdelingen van IenM en deelnemen 
aan de begeleiding van door IenM uitbesteed onderzoek.

Kennis aan Tafel is inmiddels een belangrijke productsoort van het KiM: 
ongeveer 40 procent van onze tijd besteden we eraan. Kennis aan Tafel is 
in korte tijd populair geworden, niet alleen bij de onderdelen van IenM 
die van de kennis van het KiM gebruik maken, maar ook bij andere kennis-
instellingen die veel voor beleid werken, waaronder de zogenoemde 
Rijkskennisinstellingen. Centraal bij Kennis aan Tafel staat de interactie 
tussen de vrager naar en de aanbieder van kennis. Deze interactie is vaak 
mondeling in plaats van geschreven. Juist deze interactie hee ertoe geleid 
dat de beleidsmedewerkers zich meer rekenschap geven van de beschikbare 
kennis.



| Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid56

Wat kunnen we nog meer doen?
Is met het leveren van Kennis aan Tafel de kennisinbreng van het KiM 
voldoende effectief of kunnen we nog meer doen? De gebroeders Chip en 
Dan Heath beschrijven in het boek De Plakfactor. Waarom sommige ideeën 
aanslaan en andere niet zes inspirerende principes om ideeën te laten beklijven: 
‘eenvoudig’, ‘concreet’, ‘onverwacht’, ‘geloofwaardig’, ‘met gevoel’ en 
‘met een verhaal’. Clip en Dan Heath richten zich niet primair op kennis-
overdracht, maar een aantal principes is ook hierop goed toepasbaar. 
Het principe ‘geloofwaardig’ is hiervoor al besproken. Door gebruik te 
maken van een aantal van de andere principes kunnen we onze effectiviteit 
verder vergroten. Hier gaan we dieper in op drie van deze principes: 
‘eenvoudig’, ‘onverwacht’ en ‘met een verhaal’.

De kracht van de eenvoud
Van binnen en van buiten IenM kregen we veel positieve reacties op een 
animatie die we recent lieten ontwikkelen over voorkeuren van reizigers in 
het openbaar vervoer. Het filmpje presenteert op een eenvoudige wijze, zie 
figuur 1, de hoofdboodschap uit een onderzoek van het KiM. Namelijk dat 
reizigers in het openbaar vervoer de voorkeur geven aan hogere frequenties, 
met wat verder lopen of fietsen naar de halte, boven een fijnmazig netwerk 
met kortere afstanden tot de halte. Uit de reacties op het filmpje blijkt dat 
deze boodschap goed blij ‘plakken’ bij onze doelgroep. Uiteraard brachten 
we, in verband met de geloofwaardigheid, ook een onderzoeksverant-
woording uit.

 FIGUUR 1 

Beeld uit het Ãlmpje ‘de 

keuze van de reiziger’.  

Op het Nederlands Film-

festival (2016) won het een 

Gouden Reiger in de 

categorie ‘e�ectiviteit’.
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De Huh?-erlebnis
Mensen nieuwsgierig maken blijkt effectief te zijn om een boodschap te 
laten overkomen. Chip en Dan Heath halen sociaal psycholoog Robert 
Cialdini aan, die uitlegt waarom detectives zo goed werken. Dat is omdat ze 
de behoee aan een slot, een ontknoping, creëren. Het onverwachte, het 
mysterieuze, speelt een grote rol. Het mysterie wordt eerst steeds groter 
gemaakt, waardoor je geboeid blij. Cialdini: “Je hebt toch wel eens gehoord 
van de beroemde ‘Aha-erlebnis’? De Aha-erlebnis is veel bevredigender als 
deze wordt voorafgegaan door een ‘Huh?-erlebnis’.” Een ander voorbeeld, 
dat in 2016 weer heel actueel is, is de vergelijking die Chip en Dan Heath 
maken met de vraag waarom sommige kinderen (en volwassenen, waar-
onder ook KiM’ers!) precies weten welke Pokémonfiguren er zijn en welke 
karaktertrekken ze hebben. Het spel creëert de behoee om te weten 
welke figuren nog ontbreken.

Toegepast op kennisoverdracht kun je zeggen dat kennis niet plomp-
verloren moet worden aangereikt, maar dat eerst een kennishiaat voelbaar 
moet worden gemaakt. “Als je iets wilt weten dat je niet weet, lijkt dat op 
jeuk: je moet wel krabben. Je kunt de pijn wegnemen door het kennishiaat 
op te vullen.”

Hoe kan het KiM ervoor zorgen dat beleidsmedewerkers nieuwsgierig 
worden en ‘jeuk’ ervaren bij de hiaten in hun kennis? Eén van de dingen 
die we kunnen doen, is vaker een tussenproduct maken zoals een weblog 
of een powerpointpresentatie. Zo kunnen we nieuwsgierigheid opwekken 
naar ons eindproduct.

Er was eens…
Chip en Dan Heath laten zien dat het effectief kan zijn om je conclusie of 
boodschap in de vorm van een verhaal te presenteren. Zij halen Aesopus aan, 
die enkele van de meest beklijvende verhalen uit de wereldgeschiedenis 
hee geschreven. “Als één verhaal uit dit boek over enkele millennia nog 
in omloop is, dan is het waarschijnlijk dat van de vos en de druiven. 
Zelfs mensen die de herkomst niet kennen, kennen de uitdrukking ‘de 
druiven zijn zuur’ als moraal van een verhaal”[2].

Bij het KiM zijn we inmiddels begonnen met kijken hoe we ‘storytelling’ 
kunnen gebruiken om onze kennis op een effectieve (en leuke!) manier 
over te dragen. Bijvoorbeeld op symposia, in presentaties en op onze 
website.
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Geloofwaardig zijn, door betrouwbare, 
wetenschappelijk verantwoorde kennis te leveren, is 
en blijft essentieel voor het KiM. We zullen steeds 
moeten blijven verantwoorden hoe we tot onze 
conclusies zijn gekomen. Geloofwaardigheid is echter 
niet het enige principe dat van belang is voor 
effectieve kennisoverdracht. Om een boodschap te 
laten ‘plakken’ is meer nodig, bijvoorbeeld dat de 
ontvanger eerst nieuwsgierig is gemaakt en dat de 
boodschap op een eenvoudige manier of in verhalende 
vorm wordt verteld. Dat is een mooie uitdaging voor 
het KiM.



KiM keurt... | 59



| Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid60

ANDERS INRICHTEN 
VAN WEGEN  
MAAKT SNELHEIDS- 
HANDHAVING 
MINDER NODIG.

Raymond Hoogendoorn



KiM keurt... | 61

“Focussen op gedragsverandering bij het inrichten van wegen maakt 
handhaving van maximumsnelheden minder nodig.”

Zou het waar zijn?
Automobilisten houden zich weinig aan de maximumsnelheden. Dit terwijl 
te hard rijden keer op keer blijkt te leiden tot een hogere kans op 
ongevallen[1]. In 2003 bleek dat op wegen met een maximumsnelheid van 
100 kilometer per uur 40 procent van de automobilisten die snelheid 
overschrijdt en op wegen met een maximumsnelheid van 120 kilometer per 
uur doet 45 procent dat[2].

Handhaving kan er in theorie voor zorgen dat de opvolging van de 
maximumsnelheden verbetert[3]. Echter, de effectiviteit van handhaving lijkt 
flink te verschillen tussen de verschillende wegtypes. Zo bleek bij een 
praktijkproef dat handhaving er alléén op wegen buiten de bebouwde kom 
voor zorgde dat het aantal snelheidsovertredingen daalde (met 20 procent). 
Op andere wegen kon geen effect worden vastgesteld[4]. Dit lijkt voor een 
deel samen te hangen met hoe autobestuurders het risico op het krijgen van 
een ongeval inscha�en[5].

Een bord, waar dan?
Dat automobilisten de maximumsnelheid overschrijden, hee veel te 
maken met waarneming. Ten eerste zijn bestuurders zich onvoldoende 
bewust van de geldende maximumsnelheden. De aanduidingen hiervoor 
worden slechts in 70 procent van de gevallen waargenomen[6]. (Het kan 
overigens nog erger: sommige verkeerstekens worden maar in 20 procent 
van de gevallen waargenomen[5].) Ten tweede kunnen automobilisten 
niet goed hun eigen snelheid inscha�en.

Hoe scha�en automobilisten hun eigen snelheid in?
Weggebruikers nemen in de regel onbewust informatie van de weg waar. 
De snelheid die bestuurders kiezen, is voor een groot deel aµankelijk van 
de perceptie van snelheid. Deze relatie is zo sterk dat sommige bestuurders 
bij dichte mist of ’s nachts – als ze objecten minder goed kunnen zien – 
sneller rijden dan bij goed zicht[7]. Ze missen dan voldoende aanwijzingen 
om de snelheid in te kunnen scha�en en gaan daardoor sneller rijden.

Hoe werkt dit nu? De perceptie van snelheid blijkt sterk aµankelijk te zijn 
van de waargenomen beweging van de omgeving. Snelheid wordt als hoger 
ervaren wanneer objecten zich dichterbij bevinden dan wanneer deze 
verder weg zijn. Dit hee te maken met de zogenoemde visuele expansie. 
Visuele expansie houdt in dat de waargenomen groo�e van objecten 
toeneemt naarmate zij dichterbij komen[8]. De mate waarin dit het geval is, 
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is ook nog eens aµankelijk van de afstand tussen de bestuurder en het 
object. Objecten die zich dichterbij de bestuurder bevinden, nemen 
– indien de bestuurder zich voortbeweegt – sneller toe in groo�e dan 
objecten verder weg (zie figuur 1). Objecten die zich dichtbij de bestuurder 
bevinden, leiden dan ook tot een hogere perceptie van snelheid.

 FIGUUR 1 

Objecten dichterbij de 

bestuurder nemen sneller 

toe in groo�e dan objecten 

verder weg[9].

Een bekende truc om de visuele expansie, en dus de perceptie van de eigen 
snelheid, te beïnvloeden is om de wegbelijning aan te passen (zie figuur 2) 
of objecten langs de kant van de weg te plaatsen. Ervaart de automobilist 
een hogere snelheid, dan zal hij meer geneigd zijn de feitelijke rijsnelheid 
te matigen. Hij zal daardoor ook eerder voldoen aan de geldende 
maximumsnelheden.

 FIGUUR 2 

Wegbelijning[9].
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De stelling klopt. Het beïnvloeden van de snelheids-
keuze door middel van de weginrichting is op veel 
plekken een goed alternatief voor handhaving. 
Dat veel automobilisten zich niet aan de maximum-
snelheden houden, komt deels doordat weg gebruikers 
verkeersborden over het hoofd zien en deels doordat 
ze hun eigen snelheid niet goed kunnen inschatten. 
Het beïnvloeden van de perceptie van snelheid, door 
bijvoorbeeld wegbelijning en objecten langs de kant 
van de weg, kan ervoor helpen zorgen dat auto-
mobilisten hun snelheid als hoger ervaren. 
Aannemelijk is dat ze dan ook hun rijsnelheid matigen.



| Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid64

DÉ BEREIKBAARHEID 
BESTAAT NIET!

Sascha Hoogendoorn-Lanser
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“Dé bereikbaarheid bestaat niet!”. En dan bedoel ik niet de bereikbaarheid 
uit het dagelijks spraakgebruik, bijvoorbeeld in de zin van ‘telefonisch 
bereikbaar zijn’ of ‘online zijn’. Ik heb het over de manier waarop onder 
andere verkeerskundigen en economen bereikbaarheid bekijken: 
bereikbaarheid in geogra·sche zin. 

bron: Van Dale

Dé bereikbaarheid bestaat niet!  
Zou het waar zijn?
‘Bereikbaarheid’ kan op veel verschillende manieren worden gedefinieerd. 
De één kan de bereikbaarheid van een gebied als goed betitelen, terwijl een 
ander de bereikbaarheid van hetzelfde gebied slecht vindt. Omdat er weinig 
files zijn, zou je van landelijk gebied kunnen zeggen dat de bereikbaarheid 
dik in orde is. De inwoners van zo’n gebied kunnen dat echter heel anders 
ervaren. Ze kunnen zich weliswaar sneller verplaatsen, maar daar staat 
tegenover dat hun reisafstanden naar werk en voorzieningen – winkels, 
bioscoop of ziekenhuis – groter zijn.

Door de verscheidenheid aan definities leidt het begrip ‘bereikbaarheid’ 
nogal eens tot verwarring. In de beleidspraktijk van de afgelopen decennia 
zijn voor bereikbaarheid vooral indicatoren gebruikt die de benu�ing 
van infrastructuur en infrastructurele knelpunten in beeld brengen. 
Deze indicatoren waren nodig om investeringen in de weginfrastructuur 
te kunnen afwegen. Vanuit de beleidsdoelstellingen van het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu een begrijpelijke keuze. Een keuze die echter 
niet iedereen deelt.
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Vier typen bereikbaarheidsindicatoren
Meten is weten. Welke indicator je gebruikt, hangt af van het aspect van de 
bereikbaarheid dat je wil bekijken. De literatuur onderscheidt vier typen[1]:

1. Indicatoren gericht op infrastructuur.  
De bereikbaarheidsindicator die in de Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte wordt gebruikt, is van dit type. Bereikbaarheid wordt uitgedrukt 
in een of meerdere kenmerken van het aanbod dan wel het gebruik van 
infrastructuur. Bij het eerste kun je denken aan het aantal kilometer 
autosnelweg in een gebied of de afstand die inwoners moeten afleggen 
tot het dichtstbijzijnde treinstation, bij het tweede aan de filelengte of 
het aantal voertuigverliesuren op een bepaalde weg.

2. Indicatoren gericht op activiteiten/ruimte.  
Deze kijken naar het aantal activiteiten dat binnen een bepaalde reistijd, 
tegen een bepaalde hoeveel heid (out-of-pocket) reiskosten of met een 
bepaalde hoeveelheid moeite bereikbaar is. Je kunt denken aan de nabij-
heid van banen, dat wil zeggen het aantal banen dat iemand binnen een 
half uur kan bereiken vanuit zijn woonplaats. Banen dichtbij wegen daarbij 
vaak zwaarder dan banen die wat verder weg liggen.

3. Indicatoren gericht op tijd/ruimte.  
Deze indicatoren houden rekening met de mogelijkheden en beperkingen 
die mensen hebben om te participeren in specifieke activiteiten op 
specifieke locaties. Aµankelijk van de situatie hee iemand meer of minder 
mogelijkheden om locaties te bereiken. Wat is de beschikbaarheid van 
vervoermiddelen (hee iemand een auto of een ov-kaart), zijn er fysieke 
beperkingen (is iemand goed of slecht ter been), hoeveel tijd hee iemand 
(bijvoorbeeld door een fulltime- of par�imebaan) en welke activiteiten 
hee hij op een dag (bijvoorbeeld kinderen van de crèche halen)?

4. Indicatoren gericht op transportgerelateerd nut.  
Bereikbaarheid wordt uitgedrukt in de totale kosten of moeite van een 
verplaatsing (de gegeneraliseerde transportkosten) of het economisch nut 
dat mensen of bedrijven toekennen aan het bereiken van een activiteit, 
dat wil zeggen het ne�o-effect van de kosten van de verplaatsing en de 
baten van de activiteit. Stel dat iemand van zijn huis naar Schiphol rijdt, 
dan gaat het bijvoorbeeld om reistijd, brandstoºosten, files en parkeer-
kosten op Schiphol. De baten zijn sterk aµankelijk van de activiteit. Is die 
activiteit ‘werken’, dan kunnen het salaris, plezier in het werk, contact 
met collega’s en dergelijke de baten zijn.
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Welke bril zet je op?
Het antwoord op de vraag hoe goed bereikbaar een gebied is, hangt af van 
de bril waarmee je ernaar kijkt, welke indicator je kiest. Om te illustreren 
welke verschillen dit oplevert, nemen we er twee: ‘voertuigverliesuren’ 
en ‘nabijheid van arbeidsplaatsen’. We passen deze toe op de Randstad en 
Drenthe. Beide indicatoren zijn opgenomen in het Mobiliteitbeeld van 
het KiM[2].

Voertuigverliesuren
‘Voertuigverliesuren’ gee, zoals het woord al zegt, aan hoeveel uur we 
(collectief ) verliezen doordat we niet zo snel kunnen rijden als we eigenlijk 
willen of kunnen. Om het aantal voertuigverliesuren te berekenen wordt 
voor snelwegen een referentiesnelheid van 100 kilometer per uur gebruikt, 
ten opzichte waarvan het verlies wordt bepaald. Hoe groter het aantal 
voertuigverliesuren op een bepaalde snelweg, hoe slechter de doorstroming 
op de snelweg en dus de bereikbaarheid ervan. Omdat er in Drenthe minder 
files zijn dan in de Randstad, is de bereikbaarheid in Drenthe in deze 
benadering beter dan in de Randstad.

Nabijheid van arbeidsplaatsen
‘Nabijheid van arbeidsplaatsen’ kijkt naar het aantal bereikbare banen, 
rekening houdend met de bereidheid van een potentiële werknemer om 
de woon-werkafstand te overbruggen. Dit kan een indicatie geven van 
het functioneren van de economie in een gebied of van de ontplooiings-
mogelijkheden van individuen en bedrijven. Niet alleen de snelheid 
waarmee mensen zich kunnen verplaatsen is van belang, ook de nabijheid 
van woningen en arbeidsplaatsen. We passen dit weer toe op de Randstad 
en Drenthe. Ondanks de lagere snelheden in de Randstad hebben Rand-
stedelingen vaak een grotere keuze aan banen en woningen. In Drenthe is 
de snelheid misschien iets hoger, maar dat compenseert het aanzienlijk 
lagere aantal beschikbare banen niet. De conclusie is dat de bereikbaarheid 
in Drenthe aanzienlijk minder goed is dan die in de Randstad.

Kijken we niet naar de nabijheid van banen maar naar die van scholen, zorg-
instellingen of winkels, dan is de conclusie vergelijkbaar. De mate waarin 
voorzieningen in Drenthe beschikbaar zijn, is nu eenmaal lager dan in de 
Randstad. Maar op het gebied van toegang tot natuurgebieden of betaalbare 
vrijstaande woningen is het beeld precies omgekeerd.

Geen eenduidig beeld
Kortom, volgens de ene benadering van bereikbaarheid – voertuigverlies-
uren – scoort Drenthe beter dan de Randstad, volgens de andere – nabijheid 
van banen, nabijheid van voorzieningen – juist slechter, terwijl Drenthe 
het wel weer beter doet op nabijheid van natuurgebieden. Dus ook binnen 
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‘nabijheid’ zijn er grote verschillen, aµankelijk van waar je naar kijkt. 
Een nabijheidsindicator brengt tot uitdrukking dat mobiliteit geen doel op 
zichzelf is.

Is een slechte bereikbaarheid volgens een bepaalde benadering een 
probleem? Nee, niet noodzakelijkerwijs. Een probleem is er pas als mensen 
zich niet kunnen vestigen op een plaats waar de bereikbaarheid aansluit 
bij hun wensen en mogelijkheden. Bijvoorbeeld wanneer de woningmarkt 
of de arbeidsmarkt op slot zit.
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KiM keurt…

Bereikbaarheid meten aan de hand van ‘nabijheid’ is 
niet beter of slechter dan bereikbaarheid meten aan de 
hand van ‘voertuigverliesuren’. De ene indicator vertelt 
je simpelweg iets anders over bereikbaarheid dan de 
andere. Zonder een concrete toepassing en een 
bijpassend doel in het achterhoofd kun je geen 
uitspraken doen over wat ‘de beste’ indicator is. 
Desondanks discussiëren wetenschappers en beleids-
makers met verschillende achtergrond – geografen, 
verkeerskundigen en economen – er al jaren over. 
Deze discussie kent geen winnaars of verliezers, maar 
kost alleen tijd. Stop ermee. De stelling is namelijk 
waar: dé bereikbaarheid bestaat niet! Bereikbaarheid 
is afhankelijk van de bril die je opzet en de doelen die 
je nastreeft. Blijf meten wat je wilt weten en kies 
daar de best passende indicator bij. In deze tijd met 
complexe vraagstukken zou dat zomaar kunnen 
betekenen dat we meerdere indicatoren naast elkaar 
nodig hebben.
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MEER ASFALT LEIDT 
ALTIJD TOT EEN 
KORTERE REISTIJD.

Olga Huibregtse
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“Nieuwe wegen en spoorlijnen hebben nauwelijks zin”, “Meer asfalt en 
meer spoor helpt de welvaart niet meer”[1,2]. Zo luidden de krantenkoppen 
in de Volkskrant en NRC Handelsblad naar aanleiding van de recente 
publicatie Kansrijk mobiliteitsbeleid van het Centraal Planbureau en het 
Planbureau voor de Leefomgeving[3]. Volgens het CBP en het PBL is voor 
weguitbreidingen op het hoofdwegennet “het meeste laaghangende 
fruit geplukt”. “Veelal zal het uitvoeren van nieuwe projecten alleen tot 
welvaartswinst leiden als de congestie substantieel toeneemt.” 
 
Echter, welvaart is niet het enige perspectief van waaruit je naar het nut 
van ‘asfalt’, ofwel uitbreiding van het wegennetwerk, kunt kijken. 
Wanneer we kijken naar de pure e�ectiviteit, hoe zit het dan? Kunnen we 
stellen dat nieuwe wegen altijd leiden tot een kortere reistijd voor de 
automobilist?

Meer asfalt leidt altijd tot een kortere reistijd.  
Zou het waar zijn?
De Duitse wiskundige Dietrich Braess publiceerde in 1968 een paradox[4] 
waarin hij aantoonde dat een uitbreiding van het wegennet kan leiden tot 
een langere reistijd. Dit klinkt in eerste instantie niet logisch, maar daar is 
het dan ook een paradox voor. Wiskundige Ionica Smeets noemde de 
Braessparadox in 2014 haar favoriete idee[5]: “Het mooiste aan dit idee vind 
ik dat het laat zien hoe onze boerenslimheid tekort schiet en dat minder 
soms echt meer is.”

Een uitbreiding van het wegennet die leidt tot een langere reistijd. Hoe kan dat?
De Braessparadox gaat ervan uit dat iedere automobilist voor zichzelf de 
best mogelijke route kiest. Dit kan hij doen wanneer hij de situatie 
goed kent, bijvoorbeeld omdat hij de route dagelijks aflegt voor woon-
werkverkeer. Wanneer alle automobilisten voor zichzelf de best mogelijke 
route kiezen, ontstaat er een gebruikersevenwicht. Onder verkeerskundigen 
is dit bekend als het Wardropequilibrium[6]. Dit is een specifieke vorm van 
het Nashequilibrium[7], dat veel toepassingen kent in de economie. Bij dit 
evenwicht kan een automobilist geen andere route kiezen om zijn reistijd 
te bekorten.

Uitbreiding van het wegennet betekent dat er een nieuw gebruikerseven-
wicht ontstaat. Dit kan een gunstig effect hebben, waardoor de reistijd van 
alle automobilisten korter wordt. Het omgekeerde kan zich echter ook 
voordoen, zoals Braess liet zien. Wanneer een bestaande weg intensiever 
wordt gebruikt, kan de reistijd voor iedereen toenemen in plaats van af-
nemen. Ook dit klinkt mogelijk niet logisch: waarom nemen automobilisten 
een nieuwe weg in gebruik als hun reistijd daarmee langer wordt?
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Dit valt als volgt te begrijpen. Voor een individuele automobilist kan het in 
eerste instantie gunstig lijken om de nieuwe weg te kiezen. Als hij de enige 
is die dat doet, kan zijn reistijd korter worden. Tijdens de rit zal de 
automobilist echter merken dat hij niet de enige is en dat de keuze minder 
gunstig is dan voorzien. Deze ervaring neemt hij mee naar de volgende keer 
dat hij een route kiest. Zo verdelen de automobilisten zich steeds op een 
andere wijze over het netwerk. Uiteindelijk ontstaat een nieuw gebruikers-
evenwicht, waarin ook gebruik wordt gemaakt van de nieuwe weg. 
Ondanks dat het voor iedereen beter zou zijn de uitbreiding van het netwerk 
te negeren, zal het individu de verleiding van de nieuwe weg niet kunnen 
weerstaan.

Een voorbeeld
We illustreren de Braessparadox met een voorbeeld uit het oorspronkelijke 
artikel van Braess[4] en in de Wikipedia[8]. Stel er zijn 6.000 auto’s die van 
A naar B willen rijden (figuur 1). In de oorspronkelijke situatie, dus zonder 
uitbreiding van het netwerk, kunnen de automobilisten kiezen tussen twee 
routes. De reistijd op beide routes is aµankelijk van het aantal voertuigen. 
We gaan ervan uit dat zich een gebruikersevenwicht zal voordoen. In dit 
gebruikersevenwicht bevinden zich op beide routes 3.000 voertuigen, waar-
door de reistijd voor elke automobilist gelijk is aan 83 minuten (zie figuur 1). 
De automobilist kan geen andere route kiezen die resulteert in een kortere 
reistijd.

Dit kan vragen oproepen als: “waarom dit netwerk?” of “waarom deze 
reistijdfuncties?”. Dit voorbeeld is echter illustratief voor een meer 
algemeen verschijnsel. Het voert te ver om hier de situaties waarvoor het 
geldt precies te beschrijven. Zie hiervoor het wiskundige bewijs van Braess[4].

 FIGUUR 1 

Wegennet zonder 

weguitbreiding.

Vervoersvraag:
6000 voertuigen van A naar B

Verkeersstromen:
route I: 2000 voertuigen via (1) en (3)
route II: 2000 voertuigen via (2) en (4)
route III: 2000 voertuigen via (1), (5) en (4)

Reistijd per wegdeel:
(1) en (4): 10*4 = 40 minuten
(2) en (3): 50+2 = 52 minuten
(5): 10+2 = 12 minuten

Reistijd voor elke automobilist:
route I: 40+52 = 92 minuten
route II: 52+40 = 92 minuten
route III: 40+12+40 = 92 minuten

De functie bij elke weg beschrij de reistijd, waarbij x staat voor 
aantal duizenden voertuigen.

(1) 10*x

(2) 50+x

(3) 50+x

(5) 10+x

(4) 10*x

Vervoersvraag:
6000 voertuigen van A naar B

Verkeersstromen:
route I: 3000 voertuigen via (1) en (3)
route II: 3000 voertuigen via (2) en (4)

Reistijd per weg:
(1) en (4): 10*3 = 30 minuten
(2) en (3): 50+3 = 53 minuten

Reistijd voor elke automobilist:
route I: 30+53 = 83 minuten
route II: 53+30 = 83 minuten

De functie bij elke weg beschrij de reistijd, waarbij x staat voor 
aantal duizenden voertuigen.

(1) 10*x

(2) 50+x

(3) 50+x

(4) 10*x

A B

A B
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Wanneer er vervolgens een nieuwe weg wordt aangelegd, zijn er drie 
mogelijke routes voor de automobilisten (figuur 2). De automobilisten 
verdelen zich op een andere wijze over het netwerk. Elke route wordt nu, 
in het nieuwe gebruikersevenwicht, gekozen door 2.000 automobilisten. 
Dit betekent dat het aantal voertuigen op de wegen (1) en (4) toeneemt ten 
opzichte van de oorspronkelijke situatie. De reistijd voor elke automobilist 
is nu gelijk aan 92 minuten.

Ook nu kan de individuele automobilist geen andere route kiezen die 
resulteert in een kortere reistijd. Als de automobilisten met elkaar zouden 
afspreken dat ze de nieuwe weg niet gebruiken, kunnen ze terug naar de 
eerdere situatie, waarin ieders reistijd 83 minuten was. Dit zal echter zeer 
waarschijnlijk niet gebeuren. Een individuele automobilist kan in dit geval 
immers zijn reistijd bekorten door toch over de, nu lege, nieuwe weg te 
rijden. Maar als er één schaap over de dam is, volgen er ongetwijfeld meer. 
Uiteindelijk zal de reistijd voor alle automobilisten dan weer gelijk zijn aan 
92 minuten.

 FIGUUR 2 

Wegennet met 

weguitbreiding.

Leuk zo’n theorie, maar dat staat toch ver af van de praktijk?
Dit is niet alleen maar theorie. Er zijn praktijkvoorbeelden te vinden van 
de werking van de Braessparadox. Eind twintigste eeuw werd 42ND street in 
New York een keer tijdelijk afgesloten, een straat waar altijd veel congestie 
was. De verwachting was dat de afsluiting zou leiden tot grote verkeers-
problemen: “Je hoefde geen hooggeleerde te zijn of een geavanceerd 
computermodel te hebben om te zien dat dit een groot probleem zou 
kunnen worden”. Tot ieders verbazing deden zich geen problemen voor, 
de doorstroming verbeterde zelfs[9].

Vervoersvraag:
6000 voertuigen van A naar B

Verkeersstromen:
route I: 2000 voertuigen via (1) en (3)
route II: 2000 voertuigen via (2) en (4)
route III: 2000 voertuigen via (1), (5) en (4)

Reistijd per wegdeel:
(1) en (4): 10*4 = 40 minuten
(2) en (3): 50+2 = 52 minuten
(5): 10+2 = 12 minuten

Reistijd voor elke automobilist:
route I: 40+52 = 92 minuten
route II: 52+40 = 92 minuten
route III: 40+12+40 = 92 minuten

De functie bij elke weg beschrij de reistijd, waarbij x staat voor 
aantal duizenden voertuigen.

(1) 10*x

(2) 50+x

(3) 50+x

(5) 10+x

(4) 10*x

Vervoersvraag:
6000 voertuigen van A naar B

Verkeersstromen:
route I: 3000 voertuigen via (1) en (3)
route II: 3000 voertuigen via (2) en (4)

Reistijd per weg:
(1) en (4): 10*3 = 30 minuten
(2) en (3): 50+3 = 53 minuten

Reistijd voor elke automobilist:
route I: 30+53 = 83 minuten
route II: 53+30 = 83 minuten

De functie bij elke weg beschrij de reistijd, waarbij x staat voor 
aantal duizenden voertuigen.

(1) 10*x

(2) 50+x

(3) 50+x

(4) 10*x

A B

A B
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Gegeven de Braessparadox kunnen we niet anders 
dan de stelling afkeuren. Meer asfalt leidt niet altijd tot 
een kortere reistijd. Daarentegen zijn er natuurlijk 
zeker situaties waarin meer asfalt, een uitbreiding van 
het wegennetwerk, wel leidt tot een kortere reistijd. 
Of meer asfalt effectief is, moet daarom in de praktijk 
van geval tot geval worden bepaald.
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HET MOET MOGELIJK 
ZIJN OM ÉÉN OP DE 
VIER VRACHTWAGENS 
VAN DE WEG TE 
HOUDEN.

Olaf Jonkeren
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“Het Nederlands bedrijfsleven is zich nog onvoldoende bewust van de 
mogelijkheden die de binnenvaart biedt, zeker in combinatie met het 
wegvervoer. Door hier slimme combinaties in te maken moet het mogelijk 
zijn om één op de vier vrachtwagens van de weg te houden”. Dit zei 
Anne»e Augustijn, voorzi»er van het Bureau Voorlichting Binnenvaart, 
in 2015[1].

Eén op de vier vrachtwagens is van de weg te 
houden. Zou het waar zijn?
Het is een mooie ambitie. Gezien de overcapaciteit waar de binnenvaart-
sector al meerdere jaren mee kampt, kan de vraag naar goederenvervoer 
door de binnenvaart waarschijnlijk flink stijgen voordat de bovengrens van 
de vlootcapaciteit wordt bereikt. Door de sterke onderlinge concurrentie 
is het voor binnenvaartondernemers moeilijk om lading te vinden en 
zijn de prijzen waarvoor zij moeten varen, vaak laag. Een verschuiving van 
het goederenvervoer van weg naar binnenvaart zal de druk op de winst-
marges wat verlagen.

Maar hee de binnenvaart voldoende capaciteit om de extra hoeveelheid 
lading van één op de vier vrachtwagens te kunnen opvangen? De laad-
capaciteit van een gemiddeld binnenvaartschip is een veelvoud van dat van 
een grote truck, dus wie weet!

Augustijn gee in haar uitspraak al aan dat de mogelijkheden van de 
binnenvaart vooral liggen in de combinatie met het wegvervoer. Ook al zou 
lading verschuiven van vrachtwagens naar de binnenvaart, dan nog zal vaak 
voor- en natransport per vrachtwagen nodig zijn om de goederen bij de 
klant te krijgen. Van echt van de weg houden van vrachtwagens zal dus geen 
sprake zijn. Wel zijn vrachtwagens dan nog maar voor een klein deel van 
de totale afstand nodig. Om de stelling te checken gaan we daarom uit van 
de vervoersprestatie uitgedrukt in tonkilometers. Dit is een vermenig-
vuldiging van het vervoerde gewicht en de afstand waarover dat gewicht 
wordt vervoerd. De stelling wordt dan: “De binnenvaart kan een kwart 
van het aantal tonkilometers wegvervoer overnemen”.
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Een kwart van het aantal tonkilometers van vrachtwagens overnemen. Kan dat?
Het wegvervoer en de binnenvaart hadden in 2014 ongeveer dezelfde 
vervoersprestatie: beide vervoerden ongeveer 50 miljard tonkilometer 
op Nederlands grondgebied[2]. De capaciteit van de binnenvaart in 
tonkilometers zou dus met ongeveer een kwart, 13 miljard tonkilometer, 
moeten toenemen. Hoe kan dat met de huidige binnenvaartvloot? 
Twee voor de hand liggende maatregelen zijn: 

1. Schepen die nu niet in gebruik zijn, in de vaart nemen.
2. Schepen meer uren per dag laten varen.

Schepen die nu niet in gebruik zijn, in de vaart nemen
Meer schepen laten varen lijkt praktisch mogelijk. Gezien de overcapaciteit 
in de sector zijn er nu veel schepen die niet varen. Hoeveel extra capaciteit 
te winnen is, hangt af van hoeveel schepen er nu stilliggen en hoeveel er 
maximaal in de vaart te nemen zijn. Alle schepen in de vaart nemen zal in de 
praktijk lastig zijn: er is altijd wel wat overcapaciteit nodig. Immers, de vraag 
naar vervoer fluctueert als gevolg van seizoensinvloeden, en ook wisselende 
waterstanden spelen een rol. Bij een lage waterstand zijn meer schepen 
nodig om dezelfde hoeveelheid lading te vervoeren. Schepen kunnen dan 
niet maximaal worden beladen, omdat ze kunnen vastlopen. Verder zijn 
schepen af en toe tijdelijk niet beschikbaar vanwege onderhoud.

De West-Europese binnenvaartvloot bestaat grofweg voor één kwart 
(in tonkilometer) uit schepen voor tankvaart en voor drie kwart (in ton-
kilometer) uit schepen voor drogeladingvaart[3]. De overcapaciteit is bij de 
tankvaartvloot groter dan bij de drogeladingvaartvloot. In West-Europa 
was in 2014 57 procent van de tankvaart in de vaart tegenover 77 procent 
van de drogeladingvaart[4]. Dit verschil komt waarschijnlijk omdat in de 
jaren voor 2014 in de tankvaart relatief meer nieuw gebouwde schepen op 
de markt zijn gekomen dan in de drogeladingvaart. 

We nemen aan dat de West-Europese cijfers ook voor de Nederlandse 
situatie gelden en dat maximaal 90 procent van de schepen in de vaart kan 
zijn. Dan is de winst van deze maatregel bijna 8 miljard ladingtonkilometer 
bij de tankvaart en 6 miljard bij de drogeladingvaart[4,5]. In totaal is dat dus 
bijna 14 miljard tonkilometer.

Schepen meer uren per dag laten varen
Schepen die varen, zouden (in theorie) meer uren per dag kunnen gaan 
varen en daarmee de vlootcapaciteit vergroten. Sommige scheepstypen 
varen 24 uur per dag (dit heet continuvaart), maar er zijn er ook die 
maximaal 14 uur per dag (dagvaart) of 18 uur per dag (semicontinu) varen. 
Op dit moment vaart bijna 40 procent van de tankvloot (tonnage) en bijna 
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50 procent van drogeladingvloot (tonnage) continu (geschat met behulp 
van een model[6]). De rest vaart 14 of 18 uur per dag. Hier is in theorie dus 
nog capaciteit te winnen. Meer uren per dag varen betekent echter ook dat 
er andere bemannings- en veiligheidseisen gelden. Switchen van dag- en 
semicontinuvaart naar continuvaart is dus lastig, zeker op korte termijn. 
We gaan er vanuit dat dit voor maximaal de hel van de dagvaart en 
semicontinuvaart mogelijk is. De extra capaciteit die dit oplevert, is ruim 
3 miljard ton kilometer bij de tankvaart en 6 miljard bij de drogeladingvaart. 
Dat is samen ruim 9 miljard tonkilometer.

Optelsom
De gescha�e opbrengst van beide besproken maatregelen komt daarmee op 
23 miljard tonkilometer, waarvan elf bij de tankvaart en twaalf bij de droge-
ladingvaart. Dit is in principe ruim voldoende om een kwart van de 
vervoersprestatie van het wegvervoer in 2014 over te nemen, zoals figuur 1 
laat zien. In deze figuur komt het bovenste gedeelte van de balk voor 
wegvervoer overeen met een kwart van de wegvervoerprestatie. 

 FIGUUR 1 

Extra capaciteit binnenvaart 

op Nederlands grondgebied 

door twee maatregelen 

bovenop gerealiseerde 

vervoersprestatie 2014, in 

vergelijking met de capaciteit 

van wegvervoer. In miljarden 

tonkilometers.

Op papier kan het, maar…
We hebben de stelling nu alleen opgevat als een vlootcapaciteitsvraagstuk. 
Vanuit dat perspectief bezien lijkt het mogelijk om één op de vier vracht-
wagens van de weg te houden. Er zijn in de praktijk echter tal van factoren 
die een verschuiving van wegvervoer naar binnenvaart in de weg kunnen 
staan. Denk bijvoorbeeld aan de capaciteit van de vaarwegen in perioden 
met laag water, de capaciteit van sluizen en van overslagfaciliteiten in zee- 
en binnenhavens. Ook zijn sluizen niet allemaal 24 uur per dag beschikbaar 
en hetzelfde geldt voor verladers. Verder is het goed denkbaar dat er een 
verschil is tussen de verhouding tankvaartvloot/drogeladingvloot en tank-
wagenpark/drogeladingwagenpark, waardoor het voor de binnenvaart niet 
mogelijk is een deel van de droge of na�e lading over te nemen van de weg. 
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Van de extra gewonnen capaciteit in de binnenvaart is ongeveer de hel 
tankvaart. Is daar wel behoee aan?

Een andere beperkende factor is dat het vaarwegennetwerk veel minder 
uitgebreid is dan het wegennetwerk. Daardoor liggen herkomst en 
bestemming van lading soms ver bij een waterweg vandaan en is unimodaal 
vervoer over de weg de enige optie. En zelfs als op (een deel van) de route 
wel vaarwegen aanwezig zijn, kan het nog steeds aantrekkelijker zijn om de 
hele afstand met een vrachtwagen af te leggen. Bijvoorbeeld uit het oog-
punt van kosten, transpor�ijd, bederfelijkheid van de waar of kleine 
omvang van de lading. Hierdoor zal een binnenvaartschip niet altijd een 
logische keuze zijn.
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De stelling klopt als we haar alleen behandelen als een 
vlootcapaciteitsvraagstuk: er is voldoende extra 
capaciteit te vinden in de binnenvaart om de lading 
(tonkilometer) van één op de vier vrachtwagens over 
te nemen. In de praktijk zijn er echter tal van factoren 
die een verschuiving van wegvervoer naar binnenvaart 
in de weg kunnen staan. Als we deze factoren mee-
nemen, dan komen we waarschijnlijk tot een andere 
conclusie. Extra rekenwerk is nodig om dit uit te 
zoeken.
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DE DEELAUTO 
VEROVERT 
NEDERLAND!

Peter Jorritsma
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“Het succes van Airbnb slaat nu ook over naar de autobranche. 
Nadat honderdduizenden particulieren hun huis of kamer verhuurden, 
is nu ook het uitlenen van auto’s een succes” (De Telegraaf, 30 juli 2016). 
Ergo: de deelauto verovert Nederland! 
 
Al in de vorige eeuw werd de deelauto een grote toekomst toegedicht 
en in het huidige digitale tijdperk lee� (bij sommigen) de gedachte dat de 
doorbraak van de deelauto bij het grote publiek nu eindelijk nabij is.

De deelauto verovert Nederland.  
Zou het waar zijn?
Autodelen is er in soorten en maten. Het ‘klassieke’ autodelen wordt 
gedomineerd door Greenwheels, de rode auto’s die je overal in het straat-
beeld tegenkomt (zie foto). De auto’s zijn in bezit van een bedrijf en staan 
op een gereserveerde parkeerplaats. Als je er één hebt gebruikt, moet je 
hem weer naar dezelfde plek terugbrengen. En in Amsterdam heb je de 
elektrische Smarts van Car2Go. Deze hebben geen vaste parkeerplaats, 
kunnen overal worden opgehaald en achtergelaten en zijn dus ook voor 
enkele reizen te gebruiken. Dat noemen we een ‘one-way’ systeem. Verder 
bieden particulieren hun auto aan op een onlineplatform (in Nederland 
onder andere Snappcar en WeGo), zodat je bijvoorbeeld in je eigen straat 
een auto van één van de buren kunt huren. Dat wordt ‘peer2peer’-autodelen 
genoemd. Voor al deze typen deelauto’s moet je uiteraard wel betalen: 
autodelen is eigenlijk een nieuwe vorm van huren.

Tussen �etstaxi en Pausmobiel
Autodelen bestaat in Nederland al sinds Luud Schimmelpenninck in 1972 
de Witkar introduceerde in de binnenstad van Amsterdam. De Witkar was 
een klein, hoog wagentje dat eruit zag als een kruising tussen een fietstaxi 
en de Pausmobiel. Hij had drie wielen, twee zitplaatsen en een 24 volt 
elektromotor. Maximumsnelheid: 30 kilometer per uur[1]. Het Witkarproject 
strandde doordat het aantal opstapplaatsen en karren beperkt bleef en het 
systeem niet erg gebruiksvriendelijk was. Maar het concept van de deelauto 
was geboren.

Begin jaren negentig van de vorige eeuw blies het ministerie van Verkeer 
en Waterstaat de deelauto nieuw leven in, vanuit de gedachte dat autodelen 
kon zorgen voor minder autogebruik en minder luchtvervuiling[2]. 
De verwachtingen waren hoog gespannen: in 2010 zou 40 procent van de 
Nederlandse automobilisten wel eens een deelauto kunnen gebruiken. 
Dat zouden dan twee miljoen autodelers zijn[3,4]. In werkelijkheid waren er 
in 2002 in Nederland circa 34.000 autodelers.
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Hoe staat het nu met autodelen in Nederland?
Tegenwoordig staat de deelauto weer volop in de belangstelling. Op 3 juni 
2015 sloegen verschillende partijen (waaronder aanbieders, verzekeraars, 
gemeenten, bedrijven en de Rijksoverheid) de handen ineen. Ze spraken 
de ambitie uit om in 2018 een netwerk van 100.000 deelauto’s beschikbaar 
te hebben.

Het aantal mensen dat gebruik maakt van een of meer vormen van auto-
delen, is in Nederland nog gering: ongeveer 1 procent van de Nederlanders 
van ach�ien jaar en ouder. Dat komt overeen met ongeveer 90.000 
autodelers[5]. In 2015 werden ongeveer 14.000 deelauto’s aangeboden, zowel 
‘klassiek’ als peer2peer. Dat is toch een stuk minder dan in de vorige eeuw 
werd becijferd.

En... in de rest van de wereld?
Het aantal mensen dat wereldwijd gebruik maakt van deelauto’s is tussen 
2010 en 2014 toegenomen van 1,1 miljoen naar bijna vijf miljoen en het 
aantal deelauto’s passeerde in 2014 de grens van 100.000 voertuigen[6]. 
Op de meer dan één miljard auto’s die op deze aarde rondrijden, is dit 
natuurlijk ‘peanuts’. Nederland staat op de twaalfde plaats in Europa als 
het gaat om autodelen en moet landen als Turkije, Spanje en Engeland 
voor zich laten[7].
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Wie doen het en waarom?
Autodelers zijn meestal jonge hoogopgeleide alleenstaanden (18 tot 40 jaar) 
en huishoudens met jonge kinderen in de grote steden. Maar oudere stellen 
tussen 50 en 65 jaar, zonder kinderen, zijn eveneens fan. De deelauto wordt 
het meest gebruikt voor bezoek aan vrienden en familie, een dagje uit of 
voor het vervoeren van zware spullen, zoals meubels die zijn gekocht bij een 
meubelboulevard. Als mensen kiezen voor een deelauto, gebruiken ze die 
niet zo vaak: ongeveer de hel van de deelautogebruikers doet dat minder 
dan drie keer per jaar. Hebben ze eenmaal de drempel van het autodelen 
genomen, dan vinden gebruikers dat het veel zorgen wegneemt die je met 
een eigen auto wel hebt, zoals het vinden van een parkeerplaats in de stad, 
en dat het goedkoper is dan het hebben van een eigen auto[5].

Opboksen tegen gewoontegedrag en de dominante cultuur
Dat de hooggespannen verwachtingen over het autodelen uit de jaren 
negentig niet zijn uitgekomen, hee voor een groot deel te maken met de 
kloof tussen a�itude en gedrag. Allerlei barrières zorgen ervoor dat uit-
gesproken intenties niet tot daadwerkelijk gedrag leiden[8]. Mensen vinden 
dat ze nog te weinig weten van autodelen om de overstap te maken – hoe zit 
het met kosten, verzekeringen, de praktische afwikkeling? – of ze hebben 
te weinig tijd om zich erin te verdiepen. Anderen, met een positieve 
houding ten opzichte van het milieu, ze�en de intentie niet om in gedrag 
omdat ze denken dat autodelen voor het milieu maar een druppel op de 
gloeiende plaat is. Weer een andere barrière kan zijn dat de gemeente 
onvoldoende ‘autodate’ parkeerplekken hee gecreëerd of dat het aanbod 
beperkt is. Maar misschien wel de allerbelangrijkste barrière: mensen zi�en 
vast in gewoonten. Zolang de eigen auto voor de deur staat, is er geen enkele 
reden om iets anders te overwegen. En ook sociale en culturele factoren 
spelen een belangrijke rol. De deelauto hee bijvoorbeeld een lage status 
en nog steeds is privébezit in de westerse wereld de dominante cultuur.

In 2015 zei 20 procent van de Nederlanders (18+ met rijbewijs) open te staan 
voor autodelen[9]. Dat zou betekenen dat we bijna twee miljoen potentiële 
autodelers hebben. Een mooi vooruitzicht! Echter, gezien de kloof tussen 
a�itude en gedrag zal waarschijnlijk maar een deel van hen daadwerkelijk 
ooit gaan autodelen. Stel dat de hel van de mensen die ervoor openstaan 
het ook daadwerkelijk gaan doen, dan hebben we het over maximaal 
800.000 autodelers. Onbekend is in welk jaar dat aantal wordt bereikt.
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Dat de deelauto Nederland verovert, blijkt nog niet 
uit de cijfers. Sinds de vorige eeuw is de groei niet 
spectaculair geweest en het is maar de vraag 
of Nederlanders ook daadwerkelijk massaal tot 
autodelen zullen overgaan. Het voornemen om in 2018 
100.000 deelauto’s beschikbaar te hebben is nogal 
optimistisch. Dit komt neer op bijna een verzeven-
voudiging van het aanbod in drie jaar tijd.
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INNOVATIE IS 
IMPLEMENTATIE VAN 
NIEUWE TECHNIEK.

Maarten Kansen 
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Als je mensen vraagt “Wat komt er bij u op als u denkt aan innovaties op 
het gebied van mobiliteit?”, dan komen de meesten met trefwoorden als 
‘drones’, de ‘zelfrijdende auto’, de ‘speed pedelec’ of ‘navigatiesystemen’. 
Samengevat vallen deze antwoorden onder de stelling: “Innovatie is de 
implementatie van een nieuwe techniek”. Deze interpretatie van het 
begrip ‘innovatie’ komt veel voor. Zo beschrij� de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid in zijn rapport Innovatie vernieuwd dat er na 
de uitvinding van het digitale beeld een nieuwe camera moest worden 
gebouwd met een bijpassende methode voor het afdrukken van digitale 
foto’s[1]. Ook de innovaties in het rapport Kansrijk Innovatiebeleid van het 
Centraal Planbureau zijn vooral technisch van aard[2]. Verder brengt 
de Kamer van Koophandel ieder jaar een Innovatie Top 100 uit voor het 
midden- en kleinbedrijf[3]. Jaar in, jaar uit winnen bedrijven die een inno-
vatieve techniek op de markt brengen. In 2014 won het bedrijf Micanti 
met een bijzondere zel½levende folie en in 2015 stond Luxexcel op 
nummer één, met optische lenzen die uit een 3d-printer komen rollen. 
 
Kortom, allemaal verwijzingen naar techniek. Dit is ook ‘innovatieprofessor’ 
Henk Volberda opgevallen. Eind 2014 moppert hij in de Volkskrant dat het 
innovatievermogen van Nederland daalt en dat (ook) het kabinet eenzijdig 
nadruk legt op technologische innovaties, zoals in het Topsectorenbeleid.

Innovatie de implementatie van nieuwe techniek. 
Zou het waar zijn?
Mooi hoor, technische innovaties. Maar innovatie gaat over meer dan 
techniek. Als we het hebben over niet-technologische innovaties, wat zijn 
dat dan? Volberda maakt een onderscheid tussen technische en sociale 
innovaties[4]. Bij sociale innovaties gaat het om nieuwe management-
vaardigheden, om flexibel organiseren en om slimmer werken. Er is dus 
meer onder de technologische zon. Hoe komt het dan dat onze eerste 
associatie bij innovaties naar technische vindingen uitgaat? Daar zijn drie 
verklaringen voor.

Zien, vastpakken en pronken
In de eerste plaats is de aandacht voor technische innovaties groot omdat 
een technisch product concreet en zichtbaar is: je kunt het zien, vastpakken, 
ermee spelen en ermee pronken. Denk maar aan de drones, auto’s en 
digitale camera’s. Je ziet het ook terug in sciencefiction. Hee u ooit een 
sciencefictionfilm gezien waarin sociale innovaties de plek hebben 
ingenomen van technische snu�es? Ik niet. In Star Trek verplaatsen de 
ruimtereizigers zich weliswaar in een futuristisch ogend ruimteschip, 
uiteraard met ‘warptechnologie’, maar aan boord is alles bij het oude 
gebleven. Kapitein Kirk staat aan het hoofd van een bemanning die net zo 
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strak is georganiseerd als de bemanning op een vliegdekschip anno 2016. 
Ook al hebben sommige bemanningsleden puntoren, iedereen, van 
boordwerktuigkundige tot scheeparts, kent zijn plaats. Sciencefiction is 
traditioneel menselijk gedrag in een technisch jasje.

In de tweede plaats speelt de financiële kant van technische innovaties 
mogelijk een rol, zowel voor innovaties die gelukt als die niet gelukt zijn. 
Voor innovaties die gelukt zijn, kost niet alleen de ontwikkeling van een 
nieuw technisch product doorgaans veel geld, ook de introductie in de 
markt en de overgang van een nicheproduct naar massaproductie gaan 
gepaard met hoge kosten. En grote bedragen spreken nu eenmaal tot de 
verbeelding: zowel de ontwikkeling als de implementatie van een gelukte 
innovatie als de zelfrijdende auto kost miljarden euro’s. Voor innovaties 
die niet gelukt zijn, vinden we het zonde van al het geld dat erin is gestoken 
zonder dat dat dit leidde tot een product op de markt waarmee winst 
(in termen van euro’s) is gemaakt (denk maar aan ‘de vliegende auto’). 
De vraag is trouwens of het maken van winst het enige criterium is om te 
beoordelen of een innovatie gelukt is of niet. Van ‘mislukte innovaties’ 
kan veel worden geleerd. Dit kan andere innovaties weer ten goede komen.

Een derde verklaring ligt in het innovatieproces. Lang werd gedacht dat het 
innovatieproces voor een technisch product mooi overzichtelijk is omdat 
het lineair en stapsgewijs zou verlopen. Dit proces start met de ontwikkeling 
van nieuwe kennis aan (technische) universiteiten, via het ontwerpen en 
testen van een prototype (bijvoorbeeld bij instellingen voor toegepast 
onderzoek als TNO) naar de uiteindelijke marktintroductie door het bedrijfs-
leven. In dit proces zijn duidelijke momenten aanwijsbaar waarop met de 
productontwikkeling kan worden doorgegaan of gestopt. Inmiddels 
begrijpen we dat het innovatieproces niet zo strikt lineair verloopt. Bij niet-
technologische innovaties is het moeilijker een helder beeld te krijgen van 
de voortgang van het proces en wat uiteindelijk is bereikt. Dat komt omdat 
dit innovatieproces diffuser is. Sociale innovaties kunnen een andere 
werkwijze of werkhouding vragen en het duurt doorgaans even voordat die 
zijn ingesleten.

Pronken met sociale innovaties
Sociale innovaties zijn minder tastbaar, maar daarom niet minder belangrijk. 
Volberda stelt dat 25 procent van het innovatiesucces te verklaren is uit 
technische innovaties en maar liefst 75 procent uit sociale innovaties! Je mag 
er dus best mee pronken. Waarom zou je niet trots kunnen zijn op 
innovaties als nieuwe diensten, zoals onlinebestellen of leasemogelijkheden? 
Ook deze innovaties verdienen een hoge plek in de Innovatie Top 100. 
Of dichter bij huis: de winst van de fusie tussen het voormalige ministerie 
van Verkeer en Waterstaat (clichébeeld: ‘we gaan asfalt aanleggen’) en het 
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voormalige ministerie van VROM (clichébeeld: ‘we zijn tegen asfalt’). 
Door de fusie worden de voors en tegens van de uitbreiding van infra-
structuur nu door één ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) 
afgewogen.

Het ministerie van IenM is het levende bewijs dat sociale innovaties goed 
kunnen uitpakken. Wellicht is dat ook het geval wanneer het ministerie in 
2017 is verhuisd naar de Rijnstraat bij het Centraal Station. We gaan ons 
dan flexibel organiseren en nog slimmer werken. Dan moeten we na verloop 
van tijd maar eens kijken of dat gelukt is en of we een nieuwe sociale 
innovatie op ons conto kunnen schrijven.

KiM keurt…

Innovaties kunnen technische innovaties zijn, maar dat 
is een te beperkte opva»ing van het begrip innovatie.
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SCHIPHOL IS DE 
GROOTSTE 
LUCHTHAVEN VAN 
EUROPA.

Maarten de Lange
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Het Financieele Dagblad plaatste op 2 juni 2016 een kort artikel onder 
de kop: “Schiphol grootste Europese luchthaven in aantal vluchten”[1]. 
De krant schreef dit artikel naar aanleiding van een rapportage van 
de Luchtverkeersleiding Nederland. Er staat: “Schiphol is de grootste 
luchthaven van Europa geworden, als je kijkt naar het totale aantal 
vluchten dat het verwerkt. Het vliegveld verwerkte in april gemiddeld 
681 starts per dag, meer dan welk ander Europees vliegveld dan ook.”

Schiphol is de grootste luchthaven van Europa.  
Zou het waar zijn?
Het gaat hard met de groei van Schiphol. In de eerste zes maanden van 2016 
ontving de luchthaven 29,7 miljoen passagiers (inclusief transfer), dat is 
een toename van 9,9 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2015. 
Het handelde ruim 228.000 vluchten af. Is dat genoeg om de ‘grootste’ 
luchthaven van Europa te mogen worden genoemd? Het zou voor Schiphol, 
dat dit jaar honderd jaar bestaat, de kers op de taart zijn!

Sterke �uctuaties op Schiphol
Één ding is duidelijk: met tientallen miljoenen passagiers en honderd-
duizenden vluchten per jaar behoort Schiphol tot de grootste luchthavens 
van Europa. Figuur 1 schetst de ontwikkeling van het aantal vliegbewegingen 
voor Amsterdam Schiphol, Londen Heathrow, Frankfurt, Parijs Charles de 
Gaulle en Istanbul Atatürk. De grafiek laat een aantal interessante zaken 
zien, zoals de sterke seizoensfluctuaties als gevolg van het vakantieverkeer. 
Schiphol kent relatief sterke fluctuaties. Ook is te zien dat Schiphol door-
gaans minder vliegbewegingen hee dan de andere vier luchthavens. 
Door de snelle groei loopt de luchthaven de achterstand op de andere lucht-
havens echter in. Was Schiphol in april 2016 de grootste, zoals in 
Het Financieele Dagblad stond? 

 FIGUUR 1 

Het aantal vliegbewegingen 
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 FIGUUR 2 

Het aantal direct bediende 

bestemmingen[8].

Aantal vliegbewegingen
In tabel 1 staan de exacte aantallen vliegbewegingen. Het gaat daarbij om 
commerciële vluchten. De zogenoemde general aviation, dat ook lesvluchten 
en privévluchten bevat, is weggelaten. En wat blijkt? Schiphol had van de 
vijf luchthavens inderdaad het grootste aantal vliegbewegingen: 39.780. 
Bij het bereiken van de eerste plek kreeg de luchthaven echter wel hulp 
van Luhansapiloten. Zij legden in april het werk neer[6]. En ook in Frankrijk 
werd gestaakt, maar daar door de luchtverkeersleiders[7]. Dergelijke 
stakingen gingen vanzelfsprekend ten koste van het aantal vliegbewegingen 
op de luchthavens van Frankfurt respectievelijk Parijs.

 TABEL 1 

Het aantal vliegbewegingen 

en het aantal passagiers per 

luchthaven[2,3,4,5].
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april ‘15 april ‘16 ∆% april ‘15 april ‘16 ∆%

Amsterdam 37.602 39.780 5,8% 4.772.442 5.252.171 10,1%

Frankfurt 39.858 39.009 -2,1% 5.061.441 4.934.090 -2,5%

Istanbul Atatürk 36.766 37.525 2,1% 4.976.290 5.104.219 2,6%

Londen Heathrow 39.712 39.507 -0,5% 6.145.379 6.046.944 -1,6%

Parijs Charles  
de Gaulle

38.095 39.527 3,8% 5.417.517 5.531.655 2,1%
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Het is de vraag wat de titel ‘grootste van Europa’ waard is. Is Schiphol nog 
steeds de grootste als we naar andere maatstaven kijken dan het aantal 
vliegbewegingen? En wat levert het ons Nederlanders nou eigenlijk op, zo’n 
grote luchthaven?

Netwerk van bestemmingen
Naast het aantal vliegbewegingen staat in tabel 1 ook het aantal passagiers. 
Als we Schiphol op dat punt vergelijken met de andere grote Europese 
luchthavens, zien we dat Schiphol in april 2016 de derde plaats beze�e. 
Verwant aan het aantal vliegbewegingen is daarnaast het netwerk van 
bestemmingen. Jaarlijks laat het ministerie van Infrastructuur en Milieu 
(IenM) onderzoek doen naar de ontwikkeling hiervan. In 2015 bleek 
Schiphol minder bestemmingen in het netwerk te hebben dan Frankfurt 
en Istanbul, en meer dan Londen en Parijs (zie figuur 2). Vooral de opmars 
van Istanbul springt eruit: deze ontwikkelt zich razendsnel tot grote 
hubluchthaven.

Betekenis voor economie
Het ministerie van IenM hee ook onderzoek gedaan naar de betekenis van 
Schiphol voor de Nederlandse economie. Uit die studie[9] blijkt dat ongeveer 
65.000 mensen werkzaam zijn in de luchtvaartsector op en nabij Schiphol. 
Bijna de hel van hen is werkzaam voor een luchtvaartmaatschappij. 
Deze groep werknemers die direct betrokken is bij de luchtvaartactiviteiten, 
produceert gezamenlijk 5,8 miljard euro aan toegevoegde waarde voor 
de Nederlandse economie. Zogenoemde indirecte effecten (bijvoorbeeld de 
bijdrage van toeleveranciers) komen hier nog bij.

In andere landen zijn vergelijkbare studies uitgevoerd[10]. Samengevat hee 
Londen Heathrow een directe toegevoegde waarde voor de Britse economie 
van jaarlijks 3,6 miljard pond, voor Parijs Charles de Gaulle is dat 9,5 miljard 
euro en voor Frankfurt 6,6 miljard euro. Hoewel de studies niet één-op-één 
vergelijkbaar zijn (ze zijn bijvoorbeeld gebaseerd op data uit verschillende 
jaren), is Schiphol waarschijnlijk ook in dit opzicht niet de grootste van 
Europa.
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KiM keurt…

Het Financieele Dagblad stelt dat Schiphol in april de 
grootste Europese luchthaven was gemeten in aantal 
vluchten. Dit is feitelijk juist. Schiphol laat bovendien 
hoge groeicijfers zien ten opzichte van de concurrentie. 
Maar er zijn wel wat kanttekeningen te plaatsen bij de 
stelling. Ten eerste zijn er incidentele omstandigheden 
waardoor Schiphol de grootste kon worden, zoals de 
stakingen van de Lufthansapiloten en de Franse lucht-
verkeersleiders. En Schiphol is gevoeliger voor 
seizoensfluctuaties dan de andere grote luchthavens: 
in de winter verliest de luchthaven de koppositie weer. 
Ten tweede is het aantal vluchten slechts één maatstaf 
waarlangs je luchthavens kunt rangschikken. 
Uit andere maatstaven, zoals het aantal passagiers, 
het aantal bestemmingen en de bijdrage aan het 
bruto binnenlands product, blijkt dat Schiphol niet de 
grootste is. 
 
Al met al keurt het KiM de stelling gedeeltelijk goed. 
Schiphol verwerkt immers het grootste aantal 
vluchten. Toch is er geen luchtvaartmaatschappij die 
vliegt omwille van het vliegen: aan vluchten zonder 
passagiers heb je niets. Het is daarom belangrijk om 
ook andere maatstaven in beschouwing te nemen. 
En Schiphol is daarin niet de grootste van Europa.
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DE FILE WORDT 
ALTIJD VEROORZAAKT 
DOOR DE VOORSTE. 
DUS ALS JE DIE 
HARDER LAAT RIJDEN…

Han van der Loop
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Johan Cruij� is onze voetbalheld, maar ook een ‘·losoof’ met onnavolg-
bare uitspraken. Uitspraken als “Elk nadeel heb zijn voordeel”, “Zolang jij 
de bal hebt, kenne zij niet scoren”[1] dragen bij aan zijn roem. Minder 
bekend is dat Johan Cruij� niet alleen verstand had van voetbal maar ook 
van mobiliteit, en in het bijzonder van de ·leproblematiek. 
 
“De ·le wordt altijd veroorzaakt door de voorste. Dus als je de voorste 
harder laat rijden…”. Dit zei Cruij� in 2011 in het Olympisch Stadion in 
Amsterdam ter gelegenheid van de veertiende verjaardag van de Johan 
Cruij� Foundation[2]. Het beeld dat hij daarmee opriep, is dat van een auto 
die over de snelweg tu�, met vóór zich een eindeloze en vooral lege 
strook asfalt. Een weg zoals je die in autocommercials altijd ziet, alleen nu 
met een sliert auto’s erop die de eerste auto maar niet kunnen passeren.

De Ãle wordt altijd veroorzaakt door de voorste. 
Zou het waar zijn?
Zie je het pas als je het door hebt, of zit de werkelijkheid toch wat 
ingewikkelder in elkaar?

Hoe ontstaan �les?
De meeste files staan er op vaste tijden en plaatsen: in de ochtend de stad 
in, in de middag de stad uit. Momenten die we spitsuur noemen. 
Daarnaast zijn er steeds meer files op tijden en plaatsen waarop we die niet 
verwachten. Want ook op andere tijden en plaatsen dan het spitsuur en in 
of uit de stad zijn er steeds meer voertuigen op de weg. Het aantal files 
neemt toe als steeds meer mensen de auto op bepaalde tijden en plaatsen 
gebruiken. En dat gebeurt doordat de bevolking toeneemt, doordat mensen 
steeds meer activiteiten ondernemen en doordat steeds meer mensen een 
auto bezi�en.

Is het een goed idee van Cruijff om de files op te lossen door auto’s harder 
te laten rijden? Nee, eigenlijk niet. Als eenmaal veel mensen ervoor hebben 
gekozen hun auto te gebruiken op drukke tijden en plaatsen, kunnen ze 
beter hun snelheid aanpassen aan die van het overige verkeer. Dit bevordert 
de doorstroming. Gaan ze bij drukte juist hard rijden, dan ontstaan eerder 
‘schokgolven’ in het verkeer, en die leiden vaak tot een file.

“File, o jongens wat een �le...”
Het kijken naar ‘schokgolven’ in het verkeer en naar de manier hoe deze 
ontstaan is een apart vakgebied. Degenen die zich hiermee bezig houden, 
heten verkeersstroomkundigen. Anderen houden zich weer bezig met de 
filelengte of de tijdsduur van files. Het KiM kijkt op een hoger abstractie-
niveau naar files: wat zijn de factoren die hebben bijgedragen aan het 
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reistijdverlies van automobilisten over een langere periode bezien? 
Reistijdverlies is de langere reistijd die het gevolg is van files en het 
vertraagd rijden van alle automobilisten samen opgeteld. Jaarlijks 
publiceren we in het Mobiliteitsbeeld een verklarende analyse van de 
oorzaken van reistijdverlies in een zogenoemde ‘waterval’; zie figuur 1.

 FIGUUR 1 

Verklarende analyse van de 

oorzaken van reistijdverlies 

2005-2015[3].

Opmerkelijk is dat in 2015 het totale reistijdverlies op de Nederlandse 
snelwegen ongeveer even groot was als in 2005. Er waren in de tussen-
liggende periode factoren die zorgden voor een groei van het reistijdverlies, 
terwijl andere factoren zorgden voor een daling. Het ne�o-effect was 
daarmee ongeveer nul.

Vooral sociaal-economische factoren zorgden voor toename �les
Verreweg de grootste oorzaak van de toename van files en reistijdverlies zijn 
sociaal-economische factoren: de al eerder genoemde groei van bevolking, 
activiteiten en autobezit. Het weer, ongevallen en werk aan de weg zorgden 
samen voor één procent meer reistijdverlies. Snelheidsverlagingen en 
trajectcontroles leidden tussen 2005 en 2015 tot drie procent meer verliestijd. 
Tegelijkertijd verminderden deze maatregelen de kans om onverwacht met 
een lange reistijd geconfronteerd te worden, wat automobilisten als 
negatief ervaren. Ook zorgden ze voor minder geluid en luchtvervuiling. 
Het verlagen van de inkomstenbelasting voor woon-werkverkeer in 2004 
hee de files structureel doen toenemen, doordat mensen hierdoor vaker 
de auto zijn gaan gebruiken voor woon-werkverkeer over langere afstanden.

B1V1 Verklaring ontwikkeling reistijdverlies op hoofdwegen, 2005-2015. Bron: KiM.
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En extra rijstroken zorgden voor afname
Hiertegenover staan factoren die leidden tot een afname van files en een 
vermindering van het reistijdverlies. De extra rijstroken die de afgelopen 
jaren op de snelwegen zijn aangelegd, hadden het meeste effect. Maar ook 
telewerken en verkeersmanagement droegen hun steentje bij aan de 
afname. Er werden niet veel nieuwe wegen in gebruik genomen en deze 
hadden slechts een beperkt effect op het bestaande netwerk.

KiM keurt…

De stelling is op zich juist: indien de voorste auto 
harder kan en gaat rijden, kan de ·le worden voor-
komen. Er is echter een maar: je moet dan wel het 
beeld voor ogen hebben van de hal¶ege weg, waarop 
de voorste auto het achterliggende verkeer ophoudt. 
Een situatie die in de praktijk nauwelijks voorkomt. 
Immers, in de praktijk zijn er meestal te veel auto’s 
tegelijk op de weg waardoor het niet mogelijk is om 
harder te rijden. Of er is sprake van een andere 
hindernis, zoals bij een ongeval of moeilijke 
weersomstandigheden. 
 
De echte oorzaak van de ·le is dat te veel mensen 
tegelijk van dezelfde weg gebruik maken. Soms is dat 
op tijden en plaatsen waarop we dat verwachten, 
soms gebeurt dat onverwacht.  
 
Johan Cruij�, hij is en blij� onnavolgbaar. Maar zoals 
hij zelf ook al zei: “Als ik zou willen dat je het begreep, 
had ik het wel beter uitgelegd.”
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EEN AUTO DIE SNEL 
RIJDT, VERVUILT PER 
DEFINITIE MINDER, 
WANT HIJ IS 
SNELLER OP ZIJN 
BESTEMMING.

Saeda Moorman
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“Een auto die snel rijdt, vervuilt per de·nitie minder, want hij is sneller op 
zijn bestemming”, zei premier Ru»e heel beslist op 5 februari 2016 bij de 
persconferentie na a¶oop van de vrijdagse ministerraad[1]. De aanleiding 
voor deze uitspraak was het besluit van het kabinet om op 19 nieuwe 
snelwegtrajecten de maximumsnelheid te verhogen naar 130 kilometer 
per uur[2].

Sneller ergens zijn gee« minder vervuiling.  
Zou het waar zijn?
Het klinkt logisch: hoe korter een auto onderweg is om ergens te komen, 
hoe minder tijd er is om uitlaatgassen de lucht in te blazen. Net zoals een 
regenbui die snel overtrekt, minder na�igheid oplevert dan een bui die 
blij hangen.

Sneller rijden belast de motor zwaarder 
Maar er zit een addertje onder het gras. Om sneller te kunnen rijden moet 
de auto, net als een topsporter, een grotere prestatie leveren. De motor 
wordt zwaarder belast. Net zoals een sprinter goed moet eten en flink gaat 
zweten, kost sneller rijden extra brandstof en de verbrandingstemperatuur 
in de motor gaat omhoog. Daardoor stijgt zowel de uitstoot van CO2, die 
gerelateerd is aan het brandstofgebruik, als de uitstoot van stikstofoxiden 
(NOX), die verbonden is met de verbrandingstemperatuur. Beide stoffen zijn 
niet goed voor het milieu: CO2 draagt bij aan klimaatverandering en NOX 
aan luchtvervuiling.

Op een snelweg met een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur is de 
uitstoot van NOX per gereden kilometer 12 procent hoger dan op wegen 
waar de maximumsnelheid 120 kilometer per uur is[3], en zelfs 40 procent 
hoger dan op wegen met een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. 
De CO2-uitstoot laat eenzelfde beeld zien, zij het iets minder sterk: bij 
130 kilometer per uur is de CO2-emissie 5 procent hoger dan bij 120 kilometer 
per uur. Dit betekent ook dat per gereden kilometer 5 procent meer benzine 
of diesel nodig is. Ten opzichte van een maximumsnelheid van 100 kilometer 
per uur zijn de CO2-uitstoot en het brandstofgebruik 16 procent hoger.

Oliecrisis en maximumsnelheidbeleid
De relatie tussen rijsnelheid en brandstofgebruik is al lang bekend. 
Toen de Arabische OPEC-leden in 1973 een olieboycot instelden tegen de 
landen die Israel hadden gesteund in de Yom Kipoeroorlog, was dit voor 
veel getroffen landen een reden om een maximumsnelheid in te voeren. 
Hierdoor zou het verkeer minder brandstof nodig hebben. Dit zou het leed 
van de olie boycot verzachten. Ook Nederland ging ertoe over. Een snelheids-
limiet binnen de bebouwde kom (50 kilometer per uur) had Nederland al 
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sinds 1957, maar in 1974 werd ook voor andere wegen een snelheidslimiet 
ingevoerd: 100 kilometer per uur voor autosnelwegen en autowegen en 
80 kilometer per uur voor alle andere wegen buiten de bebouwde kom[4]. 
De maatregel was oorspronkelijk bedoeld als tijdelijk, maar werd in 1975 
permanent. Dit gebeurde vooral omdat de verkeersveiligheid sinds de 
invoering van de maatregel sterk was toegenomen.

Komvormige relatie
Een snelheidsverhoging van 120 naar 130 kilometer per uur levert ondanks 
de kortere rijtijd dus meer vervuiling op en kost meer brandstof. Toch had 
premier Ru�e niet helemaal ongelijk, als je zijn stelling in breder perspectief 
plaatst. Bij lage rijsnelheden, bijvoorbeeld 30 kilometer per uur, treedt 
namelijk het effect op dat hoe langzamer de auto rijdt, hoe meer NOX en CO2 
hij uitstoot per gereden kilometer. Dit hee te maken met het rijgedrag bij 
lage snelheden, zoals in de stad of op een snelweg in de file. Er is dan al 
gauw sprake van veel optrekken en afremmen, en dat komt de uitstoot van 
NOX en CO2 niet ten goede[5]. Stationair draaiend zijn de emissies per kilo-
meter zelfs oneindig groot, omdat je dan geen meters aflegt.

Praktijkproeven laten zien dat een rijsnelheid tussen 50 en 80 kilometer 
per uur per gereden kilometer de laagste emissies van CO2 en NOX oplevert. 
Worden de emissies afgezet tegen de rijsnelheid, dan levert dit een grafiek 
met een komvormige lijn op: hoge emissies bij lage snelheden en hoge 
emissies bij hoge snelheden, met een dal ertussenin. Langzaam rijden is 
dus net zo slecht voor het milieu als hard rijden.

 FIGUUR 1 

De relatie tussen rijsnelheid 
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Fijnstof is uitzondering
De uitstoot van fijnstof volgt deze komvormige lijn niet: mits de auto een 
gesloten roetfilter hee – en dat hee tegenwoordig meer dan 60 procent 
van de dieselauto’s[6] –, dan zijn de fijnstofemissies (PM10) onder alle 
rijomstandigheden laag[3]. Bij benzineauto’s is de fijnstofuitstoot sowieso 
al laag.

KiM keurt…

De stelling is gedeeltelijk onjuist. Emissies van NOX 
en CO2 zijn het laagst bij snelheden tussen 50 en 80 
kilometer per uur. Rijden bij lagere snelheden en 
bij hogere snelheden levert hogere emissies op. 
De uitstoot van ·jnstof kent bijna geen variatie met 
de snelheid, mits de auto is voorzien van een gesloten 
roet·lter, zoals tegenwoordig bij de meeste diesel-
auto’s het geval is. 
 
Echter, premier Ru»e deed zijn uitspraak naar 
aanleiding van de verhoging op een aantal trajecten 
van de maximumsnelheid van 120 naar 130 kilometer 
per uur, en bij die verhoging stijgen de emissies per 
kilometer wel degelijk. Eerlijk is eerlijk, Ru»e was zelf 
de eerste om het toe te geven. Op tegenwerpingen 
van een journalist van de NOS zei Ru»e met een 
grote glimlach:  
“Nee, ik weet het. Ik geef  
onmiddellijk toe, ik geef het  
onmiddellijk toe dat deze  
redenering alleen door een alfa  
kan worden bedacht. En dan  
bedoel ik niet het automerk  
maar mijn opleiding.”
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DE INTERNATIONALE 
NACHTTREIN IS 
HET REDDEN NIET 
WAARD.

Fons Savelberg
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Hoe kun je het eens zijn met deze kop boven een artikel in Trouw van 
bijna twee jaar geleden[1]? Wie wil er nu níet zó reizen: ’s avonds in een 
slaaprijtuig instappen, een drankje nemen met die leuke medereiziger, 
slapend de nacht door, om de volgende ochtend na een ontbijtje fris het 
hart van ontwakend Berlijn, Praag of Milaan binnen te rijden met de hele 
dag nog vóór je. Het antwoord: er zijn veel te weinig reizigers meer die 
dat willen. Deutsche Bahn (DB) hee� aangekondigd te stoppen met de 
exploitatie van de (internationale) nach»reinen[2]. Dat betekent dat ook 
de twee nog resterende verbindingen vanuit Nederland, van Amsterdam 
naar Zürich en München, vanaf 2017 niet meer zullen bestaan. De exploi-
tatie is niet langer rendabel. Daarmee verdwijnt in zekere zin een vervoers-
modaliteit uit Nederland. En dat hebben we sinds de tijd van postkoets en 
trekschuit niet meer meegemaakt. Jammer maar helaas, toch?

De internationale nach�rein het redden niet 
waard. Zou het waar zijn?
De eerste nach�reinverbindingen ontstonden in het midden van de 
negentiende eeuw in de VS, waar de Pullman Company slaaprijtuigen ging 
bouwen. De grote doorbraak in Europa kwam in 1876 met de oprichting 
van de Compagnie Internationale des Wagons-Lits door de Belg Georges 
Nagelmackers. Nach�reinen met comfortabele en soms zeer luxueuze 
slaaprijtuigen werden ingezet om belangrijke steden tot in alle uithoeken 
van Europa met elkaar te verbinden. Het bekendste voorbeeld: de 
Oriënt-Express[3].

Een rijke geschiedenis
Waar in vroeger tijden het reizen in een slaaprijtuig was voorbehouden aan 
de upper class, werd na de Tweede Wereldoorlog de nach�rein bereikbaar 
voor een breder publiek. Dit door de inzet van goedkopere accommodaties 
zoals zespersoonscouche�es. En dankzij de introductie van de Interrailkaart 
in de jaren zeventig van de vorige eeuw vonden ook veel jongeren per 
nach�rein hun weg naar onbekende en spannende uithoeken van Europa.

Tot ver in de twintigste eeuw reden slaaprijtuigen vanuit de Sovjet-Unie 
door tot aan steden als Parijs, Rome en Athene. Soms gingen slaaprijtuigen 
mee op een veerboot. Zo bestond er tot in de jaren tachtig van de vorige 
eeuw een nach�rein tussen Londen en Brussel/Parijs. Ook op de verbinding 
tussen Duitsland en Kopenhagen werden tot 1997 slaaprijtuigen aºomstig 
uit diverse steden in Centraal- en Midden-Europa op veerboten gezet. 
Van en naar Spanje reden tot voor kort directe nach�reinen, die aan de 
Spaans-Franse grens werden omgespoord van het Spaanse breedspoor naar 
het normaalspoor.
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Ook vanuit Nederland hebben veel internationale verbindingen bestaan, 
mede dankzij de strategische ligging op de routes naar Engeland. Nog tot 
2007 kon je slapend de nacht door vanuit Nederland en de volgende 
ochtend Kopenhagen, Berlijn, Wenen, Praag, Milaan of München bereiken. 
En voor wie er écht zin in had, was er de nach�rein naar Moskou, die ruim 
twee dagen onderweg was. 

Oorzaken van de teloorgang
De teloorgang van de nach�rein begon met de opkomst van de hoge-
snelheidstreinen. Tegen de grote tijdwinst overdag was geen kruit gewassen. 
Dat geldt voor vele binnenlandse verbindingen in Duitsland, Frankrijk en 
Italië, maar ook voor internationale verbindingen als Amsterdam-Parijs of 
Parijs-Barcelona.

De tweede reden is de liberalisering van de luchtvaart, die tot een enorm 
aanbod en lage prijzen hee geleid. Met wat geluk vlieg je voor 39 euro naar 
Rome. Wie wil dan nog twintig uren onderweg zijn voor minstens drie maal 
die prijs? De derde reden is de opkomst van de bus. Bedrijven als Eurolines 
bestaan al langer, maar de laatste jaren groeit het aantal busbedrijven sterk 
door de verdergaande liberalisering in landen als Duitsland, Nederland en 
Frankrijk. Moderne bussen met wifi en drankjes aan boord brengen je voor 
weinig geld naar steeds meer bestemmingen.

De spoorwegen zelf krijgen ook de nodige kritiek te verduren van 
reizigersorganisaties. Het comfort liet vaak te wensen over, het materieel 
was veelal verouderd. En sommige treinen stonden onderweg wel érg lang 
stil vanwege rangeerbewegingen of het passeren van een landsgrens. 
Zo stond de nach�rein van Rome naar Amsterdam in de laatste jaren van zijn 
bestaan om logistieke redenen bijna een uur stil in Emmerich, vlak voor de 
Nederlandse grens. De arme reizigers begrepen er niets van, de avonturiers 
onder hen gingen het dorp in om bij te komen in de plaatselijke Konditorei.

Overigens is de concurrentie met de goedkope vlieg- en busmaatschappijen 
niet helemaal eerlijk. Spoorvervoerders zijn veel geld kwijt aan het gebruik 
van het spoorwegnet en die tarieven lopen verder op. Luchtvaart-
maatschappijen vliegen met onbelaste kerosine, op vliegtickets wordt geen 
btw geheven en bussen betalen in Duitsland geen tol, in tegenstelling tot 
het gewone vrachtverkeer.

De cijfers spreken voor zich. In 2015 vlogen bijna vijf miljoen passagiers van 
Schiphol naar Europese bestemmingen die voorheen direct per nach�rein 
bereikbaar waren. Nu trekken de beide overgebleven slaaptrein-
bestemmingen naar scha�ing hooguit enkele tienduizenden reizigers 
per jaar (precieze cijfers zijn niet openbaar).
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Uitrangeren of toch niet?
Met de afgenomen belangstelling voor de nach�rein en de redenen die 
daarvoor zijn aan te geven, lijkt het een logische stap van spoorvervoerders 
om deze treinen le�erlijk uit te rangeren.

Er is echter in mobiliteitsland ook een trend in opkomst om verder te kijken 
dan alleen pure tijdwinst of lagere kosten. En dat is de beleving van reistijd, 
ook die per trein. Ook het KiM verricht hier onderzoek naar, samen met 
collega-onderzoekers van NS[4]. Met beleving bedoel ik nu niet de dagelijkse 
rit naar je werk, samengeperst op een mudvol balkon met links de na�e jas 
van je buurman tegen je aan en rechts het gebonk uit de oortjes van een 
verveelde puber. Nee, een reis met een slaaptrein kan juist ook een heel 
positieve beleving betekenen. En ik kan het weten, want sinds mijn 
studententijd en nog heel lang daarna leidde ik een dubbelleven als steward 
op de slaapwagons van Wagons-Lits. Niet voor niets is deze manier van 
reizen vaak bezongen in literatuur of films. Spanning en ontspanning, 
avontuur en rust, ontmoetingen en eenzaamheid, romantiek en 
melancholie: de nach�rein is een sociale microkosmos op wielen (typering 
van de Belgische Spoorwegen in toenmalige reclamefolders) die al deze 
waarden kan herbergen. De Zwitserse auteur Alain Claude Sulzer drukte het 
meer poëtisch uit[5]:

“Zufälliges Aufeinandertreffen Unbekannter; fremde Schicksale, die unverhofft das eigene 
Dasein beeinflussen; flüchtige Bekanntscha en, die in he ig aufflammende, selten 
befriedigte Begierde münden; Geschichten des Zufalls; tragische Begegnungen; komische 
Situationen. All das lässt sich nirgendwo glaubwürdiger, bestechender und farbiger 
imaginieren und inszenieren als an Bord eines Zuges, der durch die Nacht ins Ungewisse 
rast”.

Dit is een heel andere manier om tegen lange reistijden aan te kijken. 
Niet alleen hosanna roepen als we erin slagen om met een investering in 
een stuk spoor of weg de reistijd met zeven minuten terug te brengen, 
maar het hele palet van beleving, plezier en wellicht ook emotie bij de 
afwegingen betrekken. De rust en onthaasting die de nach�rein kan 
brengen kan ver gaan, getuige het voorval met een Duits parlementslid, 
voormalig minister in het kabinet van Helmuth Schmidt. Hij was in een 
slaaprijtuig onderweg van Bonn (toen nog de hoofdstad van West-Duitsland) 
naar München, waar hij ooit Oberbürgermeister was. Na aankomst op het 
plaatselijke Hauptbahnhof bleek hij opnieuw in slaap gevallen te zijn en werd 
hij bijna met trein en al naar het rangeerterrein afgevoerd.
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Ook cruiseschepen zijn een mooi voorbeeld van de andere waardering van 
tijd. Steeds meer mensen hebben er grote bedragen voor over om langzaam 
door de nacht glijdend onbekende havens aan te doen en zich onderweg te 
laten verwennen. De revival van de nach�rein als een cruiseschip op rails: 
zou het niet ooit die kant op kunnen gaan?
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KiM keurt…

Van een KiM-onderzoeker wordt terecht verwacht 
dat hij of zij de feiten objectief analyseert en 
beoordeelt. En dat oordeel zou moeten luiden dat de 
internationale nachttrein terecht wordt uitgerangeerd: 
de markt heeft gesproken! Maar als liefhebber die 
dankzij de nachttrein zoveel moois dat de wereld 
herbergt aan zich voorbij heeft zien komen, keur ik 
de stelling hardgrondig af!
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FIETSEN IN DE STAD 
IS ONGEZOND, 
JE KUNT BETER DE 
AUTO PAKKEN.

Eline Scheepers
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“Fietsen in de stad minder gezond”, kopte de Volkskrant een paar jaar 
geleden[1]. Dat zou komen door de grote hoeveelheid roetdeeltjes die we 
inademen tijdens het ·etsen. We kennen allemaal wel de situatie waarbij 
we langs een drukke weg ·etsen en bij onszelf denken: “wat stinken die 
auto’s toch” en “zou dit wel gezond zijn?”. Tijdens het ·etsen ademen we 
deze roetdeeltjes immers in.

Fietsen in de stad zo ongezond dat je beter de auto 
kunt pakken. Zou het waar zijn?
Het artikel uit de Volkskrant verwijst naar het promotieonderzoek van 
Moniek Zuurbier van de GGD Gelderland-Midden. Hieruit blijkt dat fietsers 
meer roetdeeltjes inademen dan automobilisten of buspassagiers[2]. 
Van roetdeeltjes is bekend dat ze schadelijk zijn voor onze gezondheid. 
Zo zijn er in 2010 in de Europese Unie naar scha�ing 420.000 mensen vroeg-
tijdig overleden als gevolg van luchtverontreiniging (waaronder roet-
deeltjes)[3]. Hoewel de stelling in het Volkskrant-artikel wordt gerelativeerd, 
wordt ze nog vaak voor waar gehouden.

Andere gezondheidse�ecten van �etsen
Het is echter te kort door de bocht om ons alleen te richten op de gezond-
heidseffecten van luchtverontreiniging. Wie namelijk de fiets pakt in plaats 
van de auto, is ook lichamelijk actief bezig. Sterker nog, wanneer we een rit 
van 7,5 kilometer met de fiets maken, voldoen we direct aan de Nederlandse 
Norm Gezond Bewegen (ten minste vijf dagen per week 30 minuten matig 
intensief bewegen). Fietsen pakt dus positief uit. Maar geldt dat ook voor 
onze persoonlijke veiligheid? Het effect van fietsen op de verkeersveiligheid 
blijkt minder eenduidig vast te stellen: sommigen spreken van een 
verbetering wanneer korte autori�en met de fiets worden afgelegd[4], terwijl 
anderen aangeven dat het effect op de verkeersveiligheid aµankelijk is van 
leeijd en geslacht[5].

In Nederland is een aantal studies uitgevoerd die de verschillende effecten 
hebben geprobeerd samen te brengen in een allesomva�ende gezondheids-
maat[6,7]. Hierbij is gekeken naar de effecten wanneer we korte autori�en 
per fiets gaan afleggen. Het blijkt dat de positieve gezondheidseffecten 
opwegen tegen de negatieve gezondheidseffecten. Zo bleek een toename in 
lichamelijke activiteit te leiden tot een toename van de levensverwachting 
met 3-14 maanden, de ingeademde luchtverontreiniging tot een afname van 
de levensverwachting met 0,8-40 dagen en een toename van het aantal ver-
keersongelukken tot een afname van de levensverwachting met 5-9 dagen[7]. 
Kortom, de positieve gezondheidseffecten van fietsen zijn vele malen groter 
dan de negatieve effecten.
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Recent onderzoek hee tevens laten zien dat fietsers ten opzichte van auto-
mobilisten een betere gezondheid ervaren en een gezonder lichaams-
gewicht hebben[8,9].

KiM keurt…

De stelling dat ·etsen in de stad zo ongezond zou 
zijn dat we beter de auto kunnen pakken, is onjuist. 
Tijdens het ·etsen langs een drukke weg ademen we 
weliswaar roetdeeltjes in, maar het ·etsen zorgt ook 
voor positieve gezondheidse�ecten. Deze positieve 
e�ecten wegen op tegen de negatieve. Kortom, uit die 
auto en op de ·ets! Waarbij het uiteraard nog 
gezonder is om drukke wegen te vermijden en lekker 
te trappen in de natuur.
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RIJBEWIJS IS IN 2020 
NIET MEER NODIG.

Taede Tillema



KiM keurt... | 117

Op 16 februari 2015 kopte Metro: “Rijbewijs straks niet meer nodig”[1]. 
De auteur van het artikel beschrij� dat de zelfrijdende auto naar 
verwachting vijf jaar later beschikbaar komt. Het rijbewijs zou dan niet 
meer nodig zijn. 2020 is al dichtbij. Betekent dit dat mensen die 
binnenkort hun rijbewijs moeten vernieuwen, korting moeten bedingen? 
Het hoe� dan immers niet meer de gebruikelijke tien jaar geldig te zijn. 
Kunnen jongeren beter een paar jaar wachten met het halen van hun 
rijbewijs? Zo kunnen ze een hoop geld besparen. Moeten rijschoolhouders 
op zoek gaan naar een nieuwe baan? Of loopt het allemaal niet zo’n vaart?

Een rijbewijs is in 2020 niet meer nodig.  
Zou het waar zijn? 
Om eerdergenoemde vragen beter te duiden is het belangrijk inzichtelijk 
te krijgen wat een zelfrijdende auto nu precies is. De Society of Automotive 
Engineers onderscheidt zes niveaus van automatisch rijden, lopend van 
‘geen automatisering’ (niveau 0) tot ‘volledig geautomatiseerde’ voertuigen 
(niveau 5). Bij niveau 5 rijdt de auto volautomatisch op alle wegen en in elke 
situatie. De bestuurder is een passagier geworden en hoe in geen enkele 
situatie zelf de controle over te nemen. Dat is zelfs niet mogelijk. De tussen-
liggende niveaus kenmerken zich door een toenemende mate van 
automatisering. Bij niveau 1 en 2 (bijvoorbeeld adaptive cruise control) houdt 
de bestuurder zelf de omgeving in de gaten, terwijl vanaf niveau 3 (‘condi-
tionele automatisering’) de techniek dit overneemt. Als de bestuurder in 
bepaalde omgevingen, zoals op de snelweg of in een parkeergarage, helemaal 
niet meer als ‘back-up’ nodig is, dan wordt gesproken over niveau 4 (‘hoge 
automatisering’).

Een strandbal van een steen onderscheiden
Alleen bij volledige automatisering (niveau 5) zou een traditioneel rijbewijs 
niet meer nodig zijn. De auto kan dan immers alles zelf. Tegelijkertijd lijkt 
deze mogelijkheid nog ver weg. Steve Shladover, Amerikaans hoogleraar en 
internationaal expert op dit vlak, schat in dat het wel tot 2075 (!) kan duren 
voor dit soort alleskunners in de verkoop gaan[2]. Zo moet de soware, het 
‘brein van de auto’, nog een enorme ontwikkeling doormaken. Er vallen 
momenteel weliswaar slachtoffers in het verkeer, maar als we dit koppelen 
aan het aantal uren dat alle bestuurders bij elkaar opgeteld in de auto zi�en 
dan lijkt de mens het als bestuurder niet zo slecht te doen. Shladover komt 
dan voor de VS bijvoorbeeld op één letselgeval per 64.000 voertuiguren, 
oewel zo’n zeven jaar. Ieder slachtoffer is er natuurlijk één te veel, maar 
computers die een dergelijk veiligheidsniveau kunnen evenaren zijn volgens 
hem nog ver weg. Ook op het gebied van de ontwikkeling van sensoren 
moet nog veel gebeuren. Zij voorzien het brein van de auto van informatie 
en moeten inscha�en welke obstakels al dan niet gevaarlijk zijn. Denk bij-
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voorbeeld aan het herkennen van het verschil tussen een strandbal en een 
steen of aan het herkennen van gaten in de weg. Het inscha�en van die 
verschillen is erg lastig en vraagt jaren aan ontwikkeling en testen. Als hij 
gelijk hee, dan zijn we vergeleken met de inscha�ing van Metro zo’n 55 jaar 
verder. Dat is een hele tijd.

Shladover beschrij dat er de komende tien jaar wel voertuigen komen die 
in specifieke situaties bepaalde taken zelf kunnen uitvoeren. Denk hierbij 
aan het automatisch parkeren van auto’s in parkeergarages. Misschien 
komen er zelfs auto’s die op snelwegen alle taken van de bestuurder kunnen 
overnemen. Dit gaat verder dan de huidige ‘zelfrijdende’ Tesla, waarbij de 
bestuurder nog steeds eindverantwoordelijk is en moet ingrijpen als er iets 
mis lijkt te gaan. Maar voor dergelijke zelfrijdende snelwegjuweeltjes zijn 
nog steeds gekwalificeerde bestuurders nodig, die rijtaken weer veilig 
kunnen overnemen als de auto de snelweg verlaat.

Liever zelf aan het stuur
Vaak onderscha�en we de invloed van de acceptatie van technologische 
ontwikkelingen. Willen mensen het stuur wel uit handen geven? 
En vertrouwen mensen zo’n zelfrijdende auto? Vinden ze zelf sturen en gas 
geven niet veel te leuk? Zo kopen de meeste Nederlanders ook nog steeds 
auto’s met een handgeschakelde versnellingsbak terwijl een automatische 
transmissie toch echt makkelijker en vaak niet eens veel duurder is. Hee 
dit puur te maken met prijs of ook met imago en beleving? Jaco Berveling 
wijst in zijn blog ‘De sensatie van het rijden’[3] op onderzoek over de ‘diepere 
drijfveren van het autogebruik’. Hieruit komt naar voren dat de auto niet 
alleen populair is vanwege instrumentele redenen, maar dat ook 
‘symbolische a�ributen’ (zoals imago, gevoel van vrijheid, opwinding) 
niet te onderscha�en zijn. Gezien het voorbeeld van de auto matische 
versnellingsbak is het de vraag of zelfrijdende auto’s wel stoer en opwindend 
genoeg zijn. Een rijbewijs blij dan nodig, helemaal voor die groepen die 
‘in control’ willen zijn en hun auto zelf willen blijven besturen.

Rijbewijs 2.0
Stel dat binnen afzienbare tijd toch een alom geaccepteerde, volledig 
zelfrijdende auto op de markt komt. Dan is wellicht geen rijbewijs meer 
nodig, al zou een uitvoerige uitleg over hoe je de technologie bedient wel 
op zijn plaats zijn. Interessanter is de vraag wat er op middellange termijn 
in rijvaardigheidsvereisten moet veranderen als de techniek bepaalde 
rijtaken gaat overnemen? Hoe moeten mens en machine dan met elkaar 
omgaan? Daarbij wil je gevaarlijke of zelfs levensbedreigende situaties 
voorkomen. Denk aan het recente dodelijke ongeval in de VS met een Tesla 
in autopilotstand, waarbij de auto tegen een vrachtwagen reed die de 
snelweg op kwam. De wi�e zijkant van de vrachtwagen weerkaatste zonlicht, 
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waardoor de sensoren van de Tesla hem niet zagen. Tegelijkertijd le�e de 
bestuurder, vertrouwend op de techniek, waarschijnlijk niet goed op. 
Verder onderzoek moet de precieze oorzaak aanwijzen, maar het ongeval 
toont het belang van een goede en veilige samenwerking tussen mens en 
machine. Deze samenwerking en interactie zouden daarom op niet al te 
lange termijn deel kunnen gaan uitmaken van de rijles: het rijbewijs 2.0. 

KiM keurt…

Degene die nu al korting wil bedingen bij het 
aanvragen van een rijbewijs, loopt erg hard van stapel. 
De komende jaren (waarschijnlijk decennia) blij� een 
rijbewijs noodzakelijk. Rijschoolhouders kunnen wat 
dat betre� opgelucht ademhalen. Wel zou de aard 
van de rijlessen zeer wel kunnen veranderen. 
Naast traditionele rijvaardigheidstraining zou het goed 
en veilig omgaan met zelfrijdende technologie een 
niet weg te denken onderdeel kunnen gaan vormen 
van de rijles. Dit kan rijscholen zelfs voordeel 
opleveren. Denk hierbij aan huidige rijbewijsbezi»ers 
die een bijscholingscursus gaan volgen. Maar over 
vijf jaar geen rijbewijs meer nodig? Dat lijkt toch 
onwaarschijnlijk.
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INNOVATIEVE 
VORMEN VAN 
PAKKETBEZORGING 
ZIJN NODIG OM 
TE VOORKOMEN DAT 
WOONWIJKEN 
DICHTSLIBBEN.

Johan Visser
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“Woonwijken slibben dicht door internetwinkelen”, kopt het blad Supply 
Chain[1]. “Pakketvervoerders rijden steeds meer dagelijks of zelfs meerdere 
keren per dag door dezelfde wijken. De toenemende drukte in binnen-
steden dwingt de pakketvervoerders steeds meer om met innovatieve 
initiatieven te komen om te voorkomen dat de binnensteden dichtslibben”, 
concludeert de Autoriteit Consument & Markt[2].

Zou het waar zijn?
Het is zonder meer waar dat we steeds meer via internet bestellen. 
Jaarlijks groeit het internetwinkelen met zo’n 17 procent en deze groei zal 
zich naar verwachting voortze�en, vooral nu we het internet ook hebben 
ontdekt voor onze dagelijkse boodschappen. In 2015 gaven we al 8 miljard 
euro uit aan via het internet gekochte producten: 9 procent van onze totale 
bestedingen aan consumentenproducten[3].

Thuisbezorgen groeit
Met de groei van het internetwinkelen groeit ook het thuisbezorgen. In 2014 
gingen in Nederland ongeveer 200 miljoen pakjes van webwinkels naar de 
consument[2,4], drie keer zo veel als tien jaar eerder. Ongeveer een derde van 
de pakjes paste in de brievenbus, zoals cd’s en boeken, de meerderheid werd 
als pakket aan huis of bij de buren bezorgd of was af te halen bij een aµaal-
punt. De verwachting is dat het thuisbezorgen de komende jaren sterk zal 
blijven groeien, vooral door het online gaan van supermarkten en door de 
komst naar Europa van buitenlandse bedrijven, zoals het Chinese Alibaba.

Turven
De volgende vraag is of door de groei van het aantal bezorgingen de woon-
wijken gaan dichtslibben. Studenten van de Hogeschool van Amsterdam 
gingen turven in de straten van Amsterdam en kwamen tot gemiddeld 
vijien à twintig vrachtvoertuigen per straat per dag[5]. Daarmee creëer je 
nog geen file, al kun je je wel afvragen of het efficiënt is dat sommige 
bezorgers, zoals Albert, meerdere malen per dag in dezelfde straat werden 
gezien. In aantallen blijkt het in de gemiddelde straat dus wel mee te vallen 
met dat bezorgverkeer. En lang niet alle vrachtvoertuigen bezorgen 
pakke�en voor consumenten. Ongeveer 40 procent van het dagelijkse 
vrachtverkeer in de steden betre bouwverkeer[6]. En ook de bevoorrading 
van horeca en winkels is een niet te verwaarlozen factor.
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Het aantal a�aalpunten neemt toe
Doordat de klant vaak niet thuis is en zendingen ook vaak retour gaan, 
ze�en pakketvervoerders steeds meer aµaalpunten op. Bezorgen bij een 
aµaalpunt voorkomt dat een pakketvervoerder de wijk in moet. In 2015 
waren er in Nederland ruim 5.000 aµaalpunten, zoals tabakswinkels, 
tijdschriwinkels en supermarkten. Volgens de aanbieders van aµaal-
punten, waaronder PostNL, komen er de komende twee à drie jaar nog eens 
5.000 aµaalpunten bij[3]. Dit wekt de verwachting dat het bezorgen aan huis 
eerder af- dan toeneemt.

Drones, bezorgrobots en 3d-printen
En die innovatieve bezorginitiatieven waarover de Autoriteit Consument & 
Markt het hee, kunnen die een deel van de bezorging per vrachtvoertuig 
overnemen? Een innovatie die vaak wordt genoemd, is de bezorging met 
drones[7]. Onder andere internetwinkel Amazon.com en pakketvervoerder 
DHL experimenteren ermee voor de levering aan huis en zien er toekomst 
in. Door ongelukken en misbruik is de regelgeving voor drones echter 
strenger geworden. En drones hebben ook nadelen. Er is het risico van 
ongelukken en de bijbehorende schade aan de omgeving, de geluidshinder 
is fors, het energieverbruik is hoog, de transportcapaciteit is beperkt tot 
2,5 kilo en de kosten zijn hoog[8]. Ideeën over toepassingen van drones 
lijken te verschuiven van het bezorgen in steden naar het bezorgen in 
moeilijk toegankelijke gebieden, zoals bij natuurrampen of noodsituaties.

Het bedrijf Starship Technologies, van twee medeoprichters van Skype, 
hee een bezorgrobot ontwikkeld[8]. Het voordeel van een bezorgrobot 
ten opzichte van een drone is dat hij kleiner en eenvoudiger is en dus 
goedkoper te produceren. Bovendien kan hij niet neerstorten en hij kan 
twee keer zoveel vervoeren. Nadeel is de actieradius van maar vijf kilometer.
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En 3d-printen dan misschien? In de industrie wordt 3d-printen grootschalig 
toegepast. In huiselijke kring is 3d-printen vooralsnog beperkt tot hobby-
matige experimenten. Het is de vraag of 3d-printen onze dagelijkse en 
niet-dagelijkse aankopen kan vervangen. De printer moet dan geschikt zijn 
voor een breed assortiment aan producten. Het zelf produceren zal vaak 
niet goedkoper zijn dan het kopen van een kant-en-klaarproduct. En dan 
moeten ook de grondstoffen nog thuis worden aangeleverd!

De verwachting van experts is toch dat deze innovatieve technologieën 
vooral nichemarkten gaan bedienen. Ze zijn niet geschikt om op grote 
schaal goederen thuis te bezorgen of, in het geval van 3d-printen, thuis te 
produceren. In ieder geval op de korte en middellange termijn is 
grootschalige toepassing in steden van geen van de drie technologieën 
aannemelijk. Bovendien is met de huidige bezorgmethoden nog veel 
efficiëntiewinst te boeken, bijvoorbeeld door goederenstromen meer te 
bundelen[9]. En ook als het gaat om milieuwinst (schone lucht), lijkt 
pakketvervoer met elektrische voertuigen of fietsen in steden een beter 
alternatief[10]. Het stedelijk gebied is zelfs een ideale omgeving hiervoor.

KiM keurt…

Het dichtslibben van woonwijken door pakket-
vervoersdiensten is nog niet aan de orde. Het lijkt ook 
niet voor de hand te liggen dat 3d-printen en vliegende 
of rijdende robots het thuisbezorgen in de toekomst 
voor hun rekening gaan nemen. Voor toepassing 
op grote schaal zijn deze technieken niet geschikt. 
Meer bundeling en een toename van het aantal 
a¤aalpunten zijn echter belangrijk om te voorkomen 
dat de woonwijken in de toekomst 
alsnog dichtslibben.
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AUTO EN OPENBAAR 
VERVOER ZIJN 
COMMUNICERENDE 
VATEN.

Jan van der Waard
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Waarom krijgen we de automobilist niet in het openbaar vervoer (ov)? 
Als we de kwaliteit van het ov verbeteren, moet dat toch mogelijk zijn? 
Dit soort optimistische geluiden zijn nog regelmatig te horen. Ze komen 
voort uit het beeld dat de auto en het ov volledig uitwisselbaar zijn. Dat ze 
als het ware ‘communicerende vaten’ zijn. Maar communiceren de vaten 
in dit geval echt?

Auto en ov als communicerende vaten.  
Zou het waar zijn?
Om de stelling te onderzoeken moeten we eerst weten wat we verstaan 
onder communicerende vaten. De wet van de communicerende vaten is een 
regel uit de natuurkunde die eigenlijk de wet van het communicerende 
vloeistofpeil zou kunnen heten. De wet zegt dat in twee vaten die met elkaar 
verbonden zijn, de vloeistof in beide vaten altijd even hoog zal staan. 
Het woord ‘communiceren’ moet in dit geval dan ook worden opgevat als 
‘uitwisselen’[1]. 

Ook al is de beeldspraak mooi, in de praktijk is er weinig uitwisseling tussen 
de auto en het openbaar vervoer. Daar zijn verschillende redenen voor. 
Een eerste reden is het verschil in de omvang van het gebruik in de uitgang-
situatie. Tegen iedere in Nederland per ov afgelegde reizigerskilometer 
staan circa vijf als autobestuurder afgelegde kilometers[2]. Om in de beeld-
spraak te blijven: de doorsnede van de vaten verschilt. Gaan we uit van vaten 
die voor 100 procent communiceren, dan zou een verdubbeling van het 
aantal ov-reizigerskilometers het autogebruik als bestuurder met slechts 
een vijfde doen dalen.

Er is nog een tweede reden: er zijn nog andere ‘vaten’ waarmee uitwisseling 
mogelijk is. Voor de kortere afstanden is er bijvoorbeeld de fiets en, niet te 
vergeten, de elektrische versie daarvan. Ook met iemand anders in de 
auto meerijden kan een alternatief zijn. Daarnaast bestaat de mogelijkheid 
het activiteitenpatroon, de beweegreden (in le�erlijke zin) voor het zich 
verplaatsen, aan te passen. De reis wordt dan minder vaak gemaakt of naar 
een bestemming dichterbij.

Zoek de vijf verschillen
Naast dit verschil in doorsnede van de ‘vaten’ auto en ov en de aanwezigheid 
van andere ‘vaten’ bestaan er tussen auto en ov grote verschillen in beschik-
baarheid en in het gemak waarmee je er gebruik van kan maken. Het zijn 
deze verschillen die zorgen voor slechts gedeeltelijk overlappende vervoers-
markten en daardoor voor de mogelijkheid voor de ‘vloeistof ’ om in de 
vaten te stromen.
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Een eerste verschil is het verschil in beschikbaarheid in de tijd. De auto staat, 
als je er een bezit, 24 uur per dag ter beschikking. Alleen in de spits is het 
gebruik ervan soms niet makkelijk. Het ov functioneert meestal maar een 
deel van het etmaal. Ook al is de bus gratis en rijdt hij om de drie minuten, 
als hij na 11 uur ‘s avonds niet meer rijdt wordt het lastig om dan thuis te 
komen. En als je ‘s avonds niet met het ov naar huis kunt, ben je veelal ook 
gedwongen om de heenreis anders te maken.

Er is ook een verschil in kwaliteit tussen beide systemen naar plaats. In de 
grote steden is er een dicht ov-net. De snelheid van het ov is er soms vrij 
hoog, terwijl de auto last hee van congestie. Tussen de grote steden is het 
aanbod van ov ook prima. Vooral op de langere afstand is de snelheid van 
de trein hoog en is het reizen per trein minder vermoeiend dan met de auto. 
Maar op het pla�eland en tussen de kleinere plaatsen is en blij de kwaliteit 
van de auto superieur.

Een derde verschil hee te maken met gebruiksmogelijkheden. Soms reis je 
met zoveel bagage, dat alleen al daardoor de auto de voorkeur krijgt. 
Denk bijvoorbeeld aan de wekelijkse boodschappen, aan onderhouds-
monteurs met hun gereedschap of aan recreanten met een tent of surfplank.
Verder is er een verschil in persoonlijke kenmerken van de reiziger. Je hebt nu 
eenmaal een rijbewijs nodig om zelfstandig de auto te kunnen nemen. 
Voor sommigen geldt dat ze zo verknocht zijn aan hun auto dat het ov niet 
in hun belevingswereld voorkomt. Wie niet vlot ter been is, hee het niet 
gemakkelijk in het ov. Ben je daarentegen blind of slechtziend…

Tot slot is er nog een verschil in reisomstandigheden. In de trein kun je lezen 
of een dutje doen. In de auto kun je voluit genieten van je lievelingsmuziek 
of ongestoord bellen (maar dan wel handsfree).

Wanneer het ov wel ‘volloopt’
Eerdere studies[3,4] lieten al zien dat, gegeven de verschillen tussen de twee, 
de wisselwerking tussen auto en ov op nationale schaal bescheiden is. 
Het luistert nauw om vast te stellen onder welke omstandigheden substitutie 
van enige omvang te verwachten valt. Toch is inmiddels wel duidelijk wat 
potentieel gunstige situaties zijn voor een hoge mate van substitutie[5]. 
De kans op uitwisseling is het grootst op trajecten waar het voor de reiziger 
problematisch is om de auto te gebruiken, bijvoorbeeld door hoge parkeer-
tarieven, lang zoeken naar een parkeerplaats en extreme congestie. 
Als minimale voorwaarde geldt daarbij dat de gehele reis per ov zeker niet 
meer dan twee keer zo lang mag duren als per auto[6]. De ov-ontwerpers 
noemen dat een verplaatsingstijd- of Vf-factor van 2.0. Daar waar sprake is 
van uitwisseling van gebruikersgroepen, zijn ‘reistijd nu�ig maken’ en 
‘ontlopen verkeersstress’ belangrijke drijfveren om voor het ov te kiezen[5].
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De stelling dat auto en openbaar vervoer twee 
communicerende vaten zijn, dient te worden 
verworpen. Bij de keuze tussen meerdere vervoer-
wijzen is in zekere zin sprake van een stelsel van 
communicerende vaten. Het ov is echter niet het enige 
alternatief voor de auto. Bovendien vormt het ov in 
veel situaties qua plaats, tijd en karakter slechts in zeer 
beperkte mate een alternatief voor de auto. Om die 
redenen kan het ov zich bij kwaliteits veranderingen als 
‘vat’ in het vatenstelsel minder makkelijk vullen.
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ALS HET INKOMEN 
TOENEEMT, NEEMT 
OOK DE REISTIJD-
WAARDERING TOE.

Pim War�emius
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“Als het inkomen toeneemt, neemt ook de reistijdwaardering toe”. 
Dit staat in de recente toekomstverkenning van het Centraal Planbureau 
(CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)[1]. CPB en PBL gaan 
ervan uit dat de reistijdwaardering over een bepaalde periode half zo snel 
stijgt als het inkomen. Zo houden ze rekening met de verwachting dat het 
reizen in de loop der tijd steeds comfortabeler, en daardoor ‘minder erg’, 
wordt.

Inkomen als belangrijkste sturende kracht van 
de reistijdwaardering. Zou het waar zijn?
Maar eerst: wat is reistijdwaardering eigenlijk? Anders dan je zou vermoeden, 
gaat ‘reistijdwaardering’ niet le�erlijk over iemands waardering voor een 
reis. ‘Deze treinreis was top!’, ‘Het autorijden was heerlijk!’, ‘Waardeloos, ik 
ben helemaal natgeregend op de fiets!’. De Engelstalige term – ‘value of 
travel time savings’ – is veel duidelijker. Reistijdwaardering is namelijk: het 
geldbedrag dat het je waard is om eerder op je bestemming te zijn. Als je 
heerlijk ontspannen aan het autorijden bent, is dat bedrag waarschijnlijk 
niet zo hoog, als het regent terwijl je fietst juist wel. Juist omgekeerd dus 
aan wat je zou vermoeden. Een geval van ‘lost in translation’ misschien?

Tijd is geld
Zou het waar zijn dat inkomen de belangrijkste bepalende factor is voor 
de reistijdwaardering? Tijd en waarde zijn in het dagelijks leven nauw met 
elkaar verbonden, zoals blijkt uit het gedicht ‘The value of time’[2] (zie onder).

Denk ook aan de gevleugelde uitdrukking ‘Tijd is geld’. Een uitdrukking die 
je eerder verwacht uit de mond van iemand met een verantwoordelijke baan 
met een hoog salaris dan van iemand met een laag inkomen. Dat de reistijd-
waardering een relatie hee met het inkomen, lijkt dus best aannemelijk.

The value of time
To realize the value of one year, ask a student who failed a grade.

To realize the value of one month, ask a mother who has given birth to a premature baby.

To realize the value of one week, ask the editor of a weekly newspaper.

To realize the value of one hour, ask the lovers who are waiting to meet.

To realize the value of one minute, ask a person who just missed a train.

To realize the value of one second, ask someone who just avoided an accident.

To realize the value of one millisecond, ask the person who won a silver medal at the Olympics.

Reistijdwaardering, best belangrijk
Reistijdwaardering hee een belangrijke toepassing in de verplichte maat-
schappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) van infrastructuurprojecten. 
Zie ook de bijdrage van Pauline Wortelboer in deze bundel. Vaak is reistijd-
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winst één van de belangrijkste baten van infrastructuurprojecten. 
De reistijdwaardering is dé sleutel om de maatschappelijke waarde van 
deze reistijdwinst uit te kunnen drukken in euro’s. De baten van een infra-
structuurproject strekken zich uit over een periode van tientallen jaren. 
Dat betekent dat niet alleen de reistijdwaardering van dit moment maar 
ook de waarderingen in de toekomst goed moeten worden ingeschat.

Hoe wordt de reistijdwaardering bepaald?
In 1988, 1997 en 2010 zijn praktijkonderzoeken gedaan om de reistijd-
waardering van dat moment vast te stellen. Een groot aantal mensen vulde 
vragenlijsten in, waaruit duidelijk werd hoe ze reistijd afwogen tegen geld. 
Voor de jaren tussen twee praktijkonderzoeken in wordt gebruik gemaakt 
van de vuistregel die CPB en PBL ook hanteren in[1]. Namelijk dat de 
reistijdwaardering in een bepaalde periode half zo snel, en niet even snel, 
stijgt als het inkomen. In een wereld met gestage inkomensstijging zou je 
verwachten dat de reistijdwaardering meegroeit met het inkomen. 
Anders zou tijd steeds minder belangrijk worden ten opzichte van inkomen. 
Aan de halvering van de stijging ligt de veronderstelling ten grondslag dat 
reistijd van jaar tot jaar steeds iets nu�iger kan worden gebruikt. 
Bijvoorbeeld door te werken of te genieten van de reis. Oewel, het comfort 
van reizen stijgt elk jaar. Deze vuistregel stamt uit 2004[4].

Niet volgens het boekje
Een vergelijking tussen de praktijkonderzoeken onderling laat echter zien 
dat de vuistregel niet klopt. Tussen 1988 en 1997 steeg het inkomen fors. 
De reistijdwaardering steeg niet, maar bleef ongeveer gelijk[4]. Een ver-
gelijking tussen 1997 en 2010 bracht nog grotere afwijkingen aan het licht. 
Tussen 1997 en 2010 steeg het gemiddeld inkomen met 18 procent. 
De reistijdwaardering van treinreizigers nam toe met 15 procent – dat was 
dus flink meer dan ‘volgens het boekje’ –  en die van automobilisten bleek 
met 20 procent te zijn gedaald[5].

Autorijden als ‘fun’ en werktijd
Hoe is dit verschil tussen treinreizigers en automobilisten te verklaren? 
Ik denk dat het met de ICT-ontwikkelingen te maken hee. Hierdoor is een 
reis steeds nu�iger te besteden en wordt deze aangenamer. Bijvoorbeeld 
door naar muziek of podcasts te luisteren of telefoontjes en e-mails af te 
handelen. In de trein was het altijd al mogelijk te werken en te ontspannen, 
waardoor bij treinreizen het positieve effect van nieuwe ICT-ontwikkelingen 
mogelijk niet zo groot is. De reistijd in de auto is door ICT-ontwikkelingen 
waarschijnlijk wel sterk in kwaliteit verbeterd. Automobilisten vinden het 
daarom nu minder erg om tijd in de auto door te brengen dan vroeger.
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Vragen voor de toekomst
Stel dat de zelfrijdende auto doorbreekt, dan kan dit effect zelfs nog sterker 
worden[6]. Een interessante vraag is of de reistijdwaardering van auto-
mobilisten zelfs kan gaan dalen tot nul. Dan maakt het automobilisten 
niet meer uit of ze in de auto zi�en of ergens anders zijn: de auto is 
getransformeerd tot een aangename verblijfsruimte waarin ook heel goed 
kan worden gewerkt. Ook is het de vraag wat de lagere reistijdwaardering 
betekent voor nieuwe infrastructuurprojecten[7,8]. Zoals we zagen, levert 
reistijdwinst nu vaak een van de grotere baten op in de MKBA. Maar niet 
iedereen kan zijn werk doen in de auto. Ook zal het volgens deskundigen 
nog wel even duren voordat de zelfrijdende auto het straatbeeld beheerst 
(zie de bijdrage van Taede Tillema in deze bundel). Voor de komende 
decennia is het een open vraag hoe snel de reistijdwaardering blij dalen.

KiM keurt…

De stelling is gedeeltelijk onjuist. Ze klopt aardig voor 

treinreizigers, maar niet voor automobilisten. 
De reistijdwaardering van automobilisten is de laatste 
tijd gedaald, ondanks de stijging van het inkomen. 
Mijn hypothese is dat dit komt door  
ICT-ontwikkelingen. Deze maken het steeds beter 
mogelijk de reistijd in de auto ·jn en nu»ig te 
besteden. Bij treinreizen was dit altijd al mogelijk, 
ICT voegt hier dus relatief minder aan toe. 
 
Het e�ect bij automobilisten kan sterker worden met 
de komst van de zelfrijdende auto. Interessante vragen 
zijn of de reistijdwaardering in de toekomst het nul-
punt zal naderen en wat een lage reistijdwaardering 
betekent voor de baten van nieuwe  
infrastructuurprojecten.  
Dat moment ligt alleen wel een  
aardig eind in de toekomst.
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ALLEEN WEG-
PROJECTEN SCOREN 
POSITIEF IN EEN 
MAATSCHAPPELIJKE  
KOSTEN- 
BATENANALYSE.

Pauline Wortelboer-van Donselaar
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Hij was behoorlijk gefrustreerd, Adri Duivesteijn, over de rol van de MKBA 
bij de plannen voor wegen en openbaar vervoer tussen Amsterdam en 
Almere. MKBA staat voor ‘maatschappelijke kosten-batenanalyse’ en is de 
berekening die laat zien wat een project uitgedrukt in euro’s bijdraagt aan 
de Nederlandse welvaart. Volgens Duivesteijn, destijds wethouder van 
Almere, had de MKBA het debat versmald tot een discussie over meer-
kosten en reistijdwinst van de nieuwe infrastructuur, terwijl het debat 
eigenlijk had moeten gaan over hoe Almere een gezonde, volwassen stad 
wordt[1]. 
 
Duivesteijn is niet de enige met kritiek op de MKBA. Ook andere plannen-
makers mopperen soms. Een regelmatig gehoord kritiekpunt is dat de 
MKBA niet geschikt is om de maatschappelijke waarde van speci·eke 
plannen goed tot uitdrukking te brengen. Vooral plannen op het gebied 
van openbaar vervoer, vaarwegen en havens zouden daar last van 
hebben. Dit in tegenstelling tot wegprojecten – aanleg van nieuwe wegen 
of weguitbreiding –, die juist wel goed in de systematiek zouden passen 
en daardoor veel vaker gunstig uit de MKBA komen.

Alleen wegprojecten scoren goed in een MKBA.  
Zou het waar zijn?
Sinds 2000, met het verschijnen van de OEI Leidraad voor grote projecten[2], 
is het opstellen van een MKBA voor grote infrastructuurprojecten verplicht. 
Later volgde ook voor de reguliere infrastructuurprojecten een vergelijk-
bare, maar minder uitgebreide, verplichting. Er zijn sindsdien vele MKBA’s 
voor infrastructuurprojecten uitgevoerd.

Al in 2008 maakte het KiM het eerste overzicht van de scores van verschil-
lende typen infrastructuurprojecten: wegen, spoorwegen, waterwegen en 
havens[3]. De score werd berekend in termen van het b/k-saldo, de verhouding 
tussen baten (b) en kosten (k). Is het b/k-saldo groter dan één, dan is de 
bijdrage van het project aan de Nederlandse welvaart positief. Ook onder-
zocht het KiM in hoeverre de besluitvorming de uitkomsten van de MKBA 
volgt. In 2015 deed Syconomy deze ‘KiM-klassieker’ nog eens uitgebreid 
over door het b/k-saldo van 67 uitgevoerde MKBA’s in kaart te brengen[4]. 
Zie figuur 1.
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 FIGUUR 1 

Percentage projecten  

met b/k-saldo groter dan  

één en kleiner dan één  

voor verschillende typen 

infrastructuur[4].

Groter of kleiner dan één, dat is de vraag
Van de 67 onderzochte plannen had ruim de hel een b/k-saldo groter dan 
één. Als ze worden uitgevoerd, zouden die plannen dus een positieve 
bijdrage leveren aan de Nederlandse welvaart. Havenprojecten scoren zelfs 
nog beter dan wegprojecten. Spoorprojecten blijken verhoudingsgewijs het 
minst vaak positief te scoren. Kennelijk vragen spoorprojecten om relatief 
hoge investeringen (kosten) ten opzichte van de ingescha�e baten van 
reistijd- en betrouwbaarheidswinst.

Figuur 1 is gemaakt met de aanname van hoge economische groei. Bij lage 
economische groei hee nog maar een kwart van het totaal aantal plannen 
een positief rendement[4], de hel minder dan bij hoge economische groei. 
Dan blijken ook wegen- en havenplannen veel gevoeliger te zijn voor de 
veronderstelde economische groei dan plannen voor spoor en binnenvaart. 
Van de plannen voor wegen scoort bijvoorbeeld nog maar 20 procent 
positief (bij hoge economische groei is dat 70 procent), het aandeel 
plannen voor spoorlijnen met een positieve score daalt veel minder hard: 
van 20 naar 15 procent.

Groter of kleiner dan één… eh… is dat de vraag?
Wegprojecten scoren dus helemaal niet per definitie goed! Maar hebben 
we wel een goede vergelijking gemaakt? Eigenlijk niet. Door de uitkomsten 
van een MKBA te versmallen tot de vraag ‘groter of kleiner dan één’ stappen 
we zelf in de valkuil waar wij als MKBA-experts de beslissers en de plannen-
makers juist voor willen behoeden! We waarschuwen ze immers zich niet 
blind te staren op het b/k-saldo en wijzen erop dat het belangrijk is om 
een gevoeligheidsanalyse te maken, te kijken naar de effecten die niet in 
geld konden worden uitgedrukt en meerdere economische scenario’s te 
gebruiken. Daarnaast zijn er allerlei politieke en maatschappelijke 
argumenten die niet aan bod komen in een MKBA. In dat opzicht had Adri 
Duivesteijn gelijk en hoort besluitvorming over meer te gaan dan alleen de 
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score in de MKBA. Een MKBA is een hulpmiddel voor besluitvorming, geen 
vervanging ervan.

Een mooi moment om nog eens terug te grijpen naar een publicatie uit de 
beginperiode van het KiM, over de spanning tussen visie en MKBA[5]. 
Daarin beargumenteerden we dat er onnodig een tegenstelling wordt 
opgeworpen. Beide invalshoeken, visie en MKBA, hebben hun eigen sterke 
punten. De plannenmaker maakt ideeën los over de toekomstige ont-
wikkeling van Nederland. De MKBA brengt in beeld welke maatschappelijke 
effecten van een plan te verwachten zijn. In plaats van elkaar te bestrijden 
kunnen de twee elkaar juist versterken.

KiM keurt…

De stelling is onjuist. Ook projecten voor andere typen 
infrastructuur – spoorlijnen, waterwegen en havens – 
scoren regelmatig positief in een MKBA, sommige zelfs 
vaker dan die voor wegen. Maar eerlijk is eerlijk, we 
hebben ons laten verleiden tot een wedstrijdje touw-
trekken over één getal. En dat is iets waarvoor we 
besluitvormers over ·nanciering en plannen makers 
juist willen behoeden. De echte kracht zit in het 
samenspel van visie en MKBA, van plannen maken en 
het zo goed mogelijk inscha»en van de e�ecten die die 
plannen hebben op de Nederlandse samenleving.
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HARDLOPEN 
IS DE VERGETEN 
MODALITEIT.

Hans Wüst
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“Hardlopen is de vergeten modaliteit”. Dit is niet een uitspraak van een 
bekende Nederlander, maar mijn persoonlijke mening, als iemand die 
graag hardloopt. Hardlopen zit qua snelheid tussen gewoon lopen 
en ·etsen in, er is geen speciale infrastructuur voor nodig, er zijn geen 
stallingproblemen zoals bij de ·ets. Toch doet niemand het voor zijn 
dagelijkse mobiliteit. Dat vind ik een gemiste kans.

Hardlopen is de vergeten modaliteit.  
Zou het waar zijn?
Hardlopen, we doen het wel, maar vooral als sport. In 2012 liep 13 procent 
van de bevolking minstens één keer per maand hard en van hen liep bijna 
de hel minstens één keer per week[1]. In de dagelijkse mobiliteit gaat het 
hooguit om het trekken van een sprintje om nog net de tram of trein te 
halen. Dus niet voor de lol, maar hooguit uit nood. De eerste persoon die 
hardlopend naar zijn werk gaat, moet ik nog tegenkomen. Ik heb het zelf 
wel eens gedaan, met gewone kleren aan en rugzak rustig hardlopen, maar 
ik trok veel bekijks. Zonder hardloopkleding aan en zonder een duidelijk 
doel, zoals een bus die op het punt van vertrekken staat, maakte ik blijkbaar 
een vreemde indruk.

Gewone kleren aan
De blikken die ik kreeg, zijn vergelijkbaar met de blikken die je krijgt als 
je ergens in het buitenland in gewone kleren fietst. In de meeste landen 
gebruiken mensen de fiets hoofdzakelijk voor de sport en is fietsen in 
normale kleren een bijzonderheid. En zelfs als mensen naar hun werk fietsen, 
trekken ze vaak sportkleren aan, zoals te zien is op de foto van fietsers in de 
Londense spits[2]. De meeste Nederlanders daarentegen piekeren er niet over 
om speciale kleren aan te trekken als ze naar werk, school of winkel fietsen. 
Buitenlandse bezoekers zijn vaak verbaasd om te zien dat iedereen, van 
scholier tot minister-president, hier in zijn gewone dagelijkse kleren op de 
fiets zit. Ook Mark Ru�e fietst met enige regelmaat in zijn ne�e pak door 
Den Haag.

 FIGUUR 1 

Fietsers in Londen (links) en 

Zaandam (rechts).
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Waarom benaderen we hardlopen niet op dezelfde manier als fietsen? 
Het grootste vooroordeel tegen hardlopen als gewone manier van 
verplaatsen is dat je er zo van gaat zweten. Je zou er speciale hardloop-
kleding voor aan moeten trekken en douchen na afloop is geen overbodige 
luxe. Dat is allebei niet handig als je naar werk, school of winkel gaat. 
Dus eigenlijk precies wat buitenlanders vinden over fietsen.

Op internet kwam ik een blog tegen van een Amerikaan die was ‘bekeerd’ 
tot het fietsen in gewone kleren[3]; zie kader. Als een echte missionaris 
moedigde hij iedereen aan om het ook te proberen. Zijn gouden tip: houd 
een rustig tempo aan. Dit geldt mutatis mutandis ook voor hardlopen in 
gewone kleren. Als je maar rustig aan doet, staat hardlopen niet per se gelijk 
aan zweten en de noodzaak van speciale kledij.

“I spent 15 years of my life with a faster bike commute. Each year, I had a new personal 
best for the time trial home. I wore sport-specific gear – bike shoes, bike socks, bike shorts, 
bike jersey, bike gloves – to improve my performance and wick away the sweat and I carted 
my work clothes to and from the office every day. A few years ago I began a radical 
experiment: I wore my normal work clothes to the office. I discovered something (…): 
you can go slow on a bicycle! The secret to the no sweat bike commute is to take it easy. (…) 
Go ahead and give the no sweat bike commute a try and let me know what you think.”[3]

Born to run
Wat het helemaal vreemd maakt dat we voor onze dagelijkse mobiliteit niet 
veel vaker hardlopen, is dat de mens, evolutionair gezien, is gemaakt om te 
hardlopen. Van alle landdieren is het de mens die het grootste duurloop-
vermogen hee. Over lange afstanden en onder de juiste omstandigheden 
‘verslaat’ de mens zelfs andere dieren die bekend staan om hun 
uithoudingsvermogen, zoals honden, wolven, hyena’s en antilopen[4].

Wat maakt de mens tot zo’n goede duurloper? Vooral bijzonder is onze 
effectieve manier om warmte te lozen. Daarvoor hebben we miljoenen 
zweetklieren, in tegenstelling tot veel dieren die hun warmte alleen via hun 
tong kunnen afstaan door te hijgen. En verder zijn belangrijk: het ont-
breken van een vacht, onze Achillespees, die fungeert als een springveer, 
onze grote kniegewrichten en ons achterwerk, dat bij het hardlopen 
dezelfde functie hee als een staart bij andere dieren[4]. Bosjesmannen 
jagen nog steeds op antilopen door ze in extreme hi�e langdurig te achter-
volgen en uit te pu�en. Ze houden het minimaal twee uur vol in een tempo 
van zes à negen kilometer per uur[4].
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Sommige biologen en paleontologen menen zelfs dat onze bijzondere 
hardloopcapaciteit rechtstreeks in verband staat met onze overstap, in de 
oertijd, van een leven in bomen (zoals apen dat nog hebben) naar een leven 
op vlakke savannes. Kunnen hardlopen zou hiervoor nog belangrijker zijn 
geweest dan het vermogen om rechtop te lopen[4].

Voordelen van hardlopen
Gezien onze aangeboren capaciteit zou hardlopen een zeer geschikte 
modaliteit zijn voor relatief korte verplaatsingen, met afstanden tot 
ongeveer een kilometer. Het gaat sneller dan wandelen en als je de tijd van 
het stallen en op slot ze�en van de fiets meetelt, is het ook nauwelijks 
langzamer dan fietsen. Bij afstanden tot ongeveer een kilometer zullen de 
meeste mensen nauwelijks zweten, mits ze een rustig tempo aanhouden. 
De voordelen zijn evident. Voor hardlopen heb je niets nodig behalve pla�e 
schoenen. Hardlopen is een zeer milieuvriendelijke en gezonde modaliteit. 
De huidige infrastructuur is er al geschikt voor. Speciale hardlooppaden 
zijn niet nodig en olifantenpaadjes ontstaan desgewenst vanzelf. Hardlopen 
hee geen stalling- en weesfietsproblemen zoals fietsen. En het hoe niet 
beperkt te blijven tot buiten rennen: ook hardlopen in kantoor of school is 
een optie. We nemen tenslo�e ook vaak bewust de trap.
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De stelling is juist: hardlopen is de vergeten modaliteit. 
Hoewel de mens er bij uitstek voor is gemaakt, 
gebruikt hij zijn hardloopcapaciteit nu alleen voor 
sporten, en niet voor de dagelijkse mobiliteit. 
Over kleine afstanden en in een rustig tempo gelden 
de bezwaren tegen hardlopen, bijvoorbeeld dat je er 
zo van gaat zweten en speciale kledij aan moet, niet en 
zijn er eigenlijk alleen maar voordelen. Hoe kunnen 
we, gezien alle voordelen, van hardlopen een 
populaire modaliteit maken? Wellicht ligt de oplossing 
in het voorbeeldgedrag van bekende Nederlanders. 
Uit de psychologie weten we dat voorbeeldgedrag 
invloedrijk kan zijn. Zangers, filmsterren en bekende 
politici hebben al menige trend gezet. Wanneer de 
eerste schapen over de dam zijn, kan het hard gaan. 
Kinderen volgen immers het voorbeeld van hun 
ouders[5]. Dus u moet niet gek opkijken wanneer 
u Mark Rutte, in zijn nette pak, binnenkort door 
Den Haag ziet hardlopen. Het zou de politiek een 
dynamischer imago geven en wie weet gaan we 
daarna allemaal doen waarvoor we zijn gemaakt: 
hardlopen.
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FIETSERS ZIJN 
ANARCHISTEN, BUS-
PASSAGIERS ZIJN 
COMMUNISTEN EN 
AUTOMOBILISTEN 
ZIJN FASCISTEN.

Toon Zijlstra
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Het is gebruikelijk dat een proefschri� vergezeld gaat van enkele stellingen. 
De promovendus kan de stellingen baseren op zijn of haar proefschri�, 
maar dat hoe� niet. De stelling “Fietsers zijn anarchisten, buspassagiers 
zijn communisten en automobilisten zijn fascisten” werd in maart 2005 
gebruikt door een Leidse promovendus. Zijn proefschri� had verder niets 
met politiek of mobiliteit te maken en het is onbekend of hij de stelling 
zelf hee� verzonnen of ergens anders vandaan hee� gehaald.

Zou het waar zijn?
Op het eerste gezicht lijkt er een kern van waarheid in de stelling te zi�en. 
De recalcitrante fietsers hebben ongetwijfeld het minst op met ‘overbodige’ 
verkeersregels, zoals voorrang verlenen, richting aangeven en wachten voor 
een rood verkeerslicht. Dat buspassagiers communisten zijn, lijkt ook niet 
onmogelijk. Marx plei�e in het communistisch manifest voor centrale 
communicatie- en transportmiddelen in handen van de staat. Dit wordt het 
best benaderd in het openbaarvervoersysteem. Tot slot kan het scheuren 
met een Land Rover-tank van een ton worden geassocieerd met machts-
vertoon en een ‘sterke man’ aan het stuur.

Op het tweede gezicht moeten we de stelling verwerpen. Immers, auto-
mobilisten zijn niet allemaal fascisten, net zomin als buspassagiers commu-
nisten zijn en fietsers anarchisten. Verhoudingsgewijs blij de stelling 
mogelijk beter overeind. Het kan best dat buspassagiers iets meer affectie 
met het communisme hebben en dat we onder de fietsers relatief veel 
anarchisten vinden. Veel fietsers gedragen zich behoorlijk anarchistisch in 
grote steden als Amsterdam[1].

Stelling is moeilijk hard te maken
Het is echter moeilijk de stelling hard te maken. Daar zijn minimaal drie 
redenen voor. Ten eerste is in Nederland het aantal communisten, anar-
chisten en fascisten vandaag de dag uiterst beperkt. Het is zoeken naar de 
spreekwoordelijke speld in de hooiberg. In de tweede plaats zien we 
de laatste decennia grote politieke en ideologische volatiliteit. Kiezers 
switchen makkelijk van de ene partij naar de andere. Een derde reden is dat 
mensen veelal meerdere vervoersmodi gebruiken: fiets, auto en bus sluiten 
elkaar niet per definitie uit. Mensen zijn zelden enkel fietser, buspassagier 
of automobilist.

Wanneer we de stelling ruimer interpreteren, wordt zij een stuk interessanter. 
Wanneer we de stelling zien als een mogelijk verband tussen politieke 
voorkeuren en mobiliteitsgedrag, ontstaat er een toetsbare these, namelijk: 
stemgedrag kan worden gebruikt om reisgedrag te voorspellen. 
Of andersom: iemands reisgedrag biedt inzicht in zijn of haar politieke 
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voorkeuren. Dit levert de volgende stelling op: er is een relatie tussen 
politieke voorkeur en reisgedrag.

Politieke voorkeur en reisgedrag: nauwelijks onderzocht
Het verband tussen politieke voorkeur en reisgedrag is tot op heden 
nauwelijks onderzocht. Veel traditioneel onderzoek om vervoerkeuzes te 
verklaren is gericht op functionele aspecten. Het gaat dan over ‘harde’ 
feiten, zoals afstand, tijd, bagage, weersomstandigheden en kosten. 
Geleidelijk aan is er meer aandacht gekomen voor zachtere aspecten, zoals 
percepties, a�itudes en ‘lifestyle’ in relatie tot verplaatsingspatronen[2,3]. 
Daarbij wordt dan bijvoorbeeld de relatie gelegd tussen het recyclen van 
afval, vegetarisch eten en ecovakanties enerzijds en de populariteit van de 
fiets anderzijds. Expliciete verwijzingen naar politieke preferenties 
ontbreken daarbij meestal.

De zeldzame studies over de relatie tussen transportkeuzes en politieke 
voorkeuren zijn veelal uitgevoerd op geaggregeerd niveau, bijvoorbeeld op 
basis van cijfers per gemeente of gewest[4,5]. Op basis van die geaggregeerde 
gegevens wordt dan vastgesteld dat automobilisten eerder tegen 
investeringen in het openbaar vervoer stemmen. Dat kan ‘direct’ in het 
geval van een referendum[5] of indirect door te stemmen op een politieke 
partij met een duidelijk pro-autoprofiel[6]. Het voornaamste bezwaar tegen 
dergelijke studies is dat ze op geaggregeerd niveau zijn gedaan. Het zijn 
immers niet de gemeentes, maar de inwoners van die gemeentes die gaan 
stemmen. Kortom, meer precieze analyses op individueel niveau zijn 
gewenst.

Canadese en Britse studies
De studies op meer gedetailleerd niveau komen overeen met het 
onderzoek dat is gebaseerd op geaggregeerde data. Canadese onderzoekers 
analyseerden de vervoerkeuzes in het woon-werkverkeer in verschillende 
buurten in de steden Toronto, Montreal en Vancouver. Ze vonden een 
associatie tussen een voorkeur voor de fiets en links-liberale politiek[7]. 
De Britse krant The Guardian hield in 2014 een onderzoek onder 2050 
stemgerechtigden en stelde significante verschillen vast in transportkeuzes 
en -voorkeuren[8]. Bri�en die conservatief stemmen, rijden bovengemiddeld 
veel met de auto. Britse liberaal-democraten treffen we daarentegen weer 
eerder aan in de bus of op de fiets. Zij kiezen ook eerder voor investeringen 
in het fietsnetwerk. Bri�en met een voorkeur voor de socialisten vinden dat 
er meer dient te worden geïnvesteerd in het openbaar vervoer.

In het beperkte aantal studies over dit onderwerp zijn twee elementen 
zichtbaar: zelfselectie en eigenbelang. Mensen met een sterke voorkeur 
voor het openbaar vervoer zorgen er veelal voor dat ze in de nabijheid 
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van een station of bushalte wonen. Fietsers trekken naar fietsvriendelijke 
steden en automobilisten geven de voorkeur aan de nabijheid van een 
snelwegoprit en voldoende gratis parkeergelegenheid bij hun woning. 
In verkeersmodellen worden meestal harde factoren, zoals de nabijheid 
van een station, gebruikt om vertoond gedrag te verklaren. De achter-
liggende persoonlijke voorkeuren, die aan het gedrag vooraf gingen, 
worden niet meegenomen. Wanneer mensen naar het stemhokje gaan, 
kiezen ze veelal ten gunste van de eigen voorkeursmodus: automobilisten 
zien graag minder files en treinreizigers stemmen ten gunste van snellere 
treinverbindingen en meer zitplaatsen.

KiM keurt…

Sommige ·etsers gedragen zich behoorlijk 
anarchistisch, buspassagiers verwerpen privébezit 
en kiezen voor collectief vervoer en het scheuren door 
de ‘stedelijke jungle’ met een all terrain-auto kan soms 
worden beschouwd als fascistisch machtsvertoon. 
Nie»emin kunnen we de in de kop van deze bijdrage 
genoemde stelling in haar le»erlijke betekenis 
natuurlijk niet serieus nemen. De stelling is vooral 
goed in het trekken van aandacht. 
 
Er is echter wel een verband tussen politieke voorkeur 
en reisgedrag. Deze stelling keurt het KiM goed. 
Waarbij wel moet worden opgemerkt dat onderzoek 
op dit gebied schaars is, in het bijzonder in Nederland. 
En zoals het een goede onderzoeker betaamt, moet ik 
dan ook concluderen dat er vooral meer onderzoek 
nodig is op dit gebied. Dan weten onze politici straks 
of ze het beste bij het station, de pomp of de rijwiel-
handel kunnen gaan ¶yeren.
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Het KiM...



KiM keurt... | 147

Jaco Berveling

Hugo Gordijn Vanessa Gravekamp

George Gelauff

Peter Bakker

Ginette Gleichmann

Jan Francke

Harry Derriks

Mathijs de Haas Lucas Harms

Raymond HoogendoornArjen ’t Hoen Sascha  
Hoogendoorn-Lanser



| Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid148

Johan VisserTaede Tillema

Eline ScheepersSaeda Moorman Fons Savelberg

Han van der LoopMaarten de Lange

Olaf Jonkeren

Peter Jorritsma Simone KerdijkMaarten Kansen

Olga Huibregtse



KiM keurt... | 149

Pim WarffemiusJan van der Waard

Hans WüstPauline  
Wortelboer-van Donselaar

Krisje Wijgergangs

Toon Zijlstra



| Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid150

Eindnoten



KiM keurt... | 151

Voorwoord (George Gelau�)
1 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (2011). KiM jubileumuitgave: vijf jaar Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. 

Den Haag: KiM.
2 Rek, W. de (2012, 8 september). Waar/onwaar. Opeens was hij overal: de fact checker. Hoe blij moeten we 

met hem zijn?. de Volkskrant. www.volkskrant.nl/archief/waar-onwaar~a3313006/

‘Britse toestanden’ zijn een schrikbeeld voor het spoor. (Peter Bakker)
1 Kalshoven, Frank (1998, 7 maart). Britse toestanden op het Nederlandse spoor. de Volkskrant.
2 Dieren, Wouter van (1997, 8 november). Vrije markt laat trein ontsporen. de Volkskrant. 
3 Nieuwsblad Transport, 30 januari 2013.
4 The 2015 European Railway Performance Index, BCG www.bcgperspectives.com/content/articles/

transportation_travel_tourism_public_sector_european_railway_performance_index/?chapter=2
5 KiM (2009). Actuele ov-reisinformatie: maatschappelijke baten en rolverdeling. Den Haag: Kennisinstituut voor 

Mobiliteitsbeleid.
6 UK Department for Transport (2016). h»p://charts.d�.gov.uk/d�-business-plan/indicators/#11
7 KiM (2008-2013). Mobiliteitsbalans. Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid en KiM (2014-2015). 

Mobiliteitsbeeld. Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.
8 Preston, J. & Robins, D. (2013). Evaluating the long term impacts of transport policy: the case of passenger 

rail privatisation. Research in Transportation Economics 39, 14-20.

De auto is een gebruiksvoorwerp geworden. (Jaco Berveling)
1 Beek, S. vd (2014). De autoloze generatie? Stadsleven 2014 1 september 2014. www.stadslevenamsterdam.nl/ 

2014/09/01/de-autoloze-generatie/
2 Groenhuijsen, H. (2014). De toekomst van Automotive. Reverse engineering 2025-2014. Rabobank International.
3 Versteegh, E. ed. (2009). Blik in de toekomst. Verder in automotive. Rabobank Nederland.
4 Kuijpers, T. (2010, 21 januari). Koosnaampje voor geliefde auto populair. De Telegraaf.
5 Femme Frontaal (2015, 14 januari). Auto-koosnaampje 2014 is Groenbak! h»p://femmefrontaal.nl/2015/01/14/

auto-koosnaampje-2014-groenbak/
6 ANWB (2015). Meer dan kwart Nederlanders praat tegen auto. www.anwb.nl/auto/nieuws/2015/maart/ 

autobijnaamgenerator-meer-dan-kwart-nederlanders-praat-tegen-auto
7 Windhager, S., et al. (2008). Face to face. Human Nature 19 (4), 331-346.
8 Alpers, G.W. & Gerdes, A.B. (2006). Another Look at “Look-Alikes”: Can Judges Match Belongings with 

Their Owners? Journal of Individual Di�erences 27 (1), 38-41.
9 Stieger, S. & Voracek, M. (2014). Not only dogs resemble their owners, cars do, too. Swiss Journal of 

Psychology 73, 111-117.
10 Payne, C. & Ja�e, K. (2005). Self seeks like: Many humans choose their dog pets following rules used for 

assortative mating. Journal of Ethology, 2005 (23), 15-18.

Hoogbejaarde automobilisten zijn een gevaar op de weg. (Harry Derriks)
1 SWOV (2015). Factsheet Ouderen in het verkeer. Den Haag: SWOV.
2 Hollander, E.L. de, Molema, C.C.M., Ferreira, J.A. & Engelfriet, P.M. (2013). De seniorenkeuring voor het rijbewijs: 

e�ecten en alternatieven. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
3 OECD (2001). Ageing and transport. Mobility needs and safety issues. Parijs: OECD.
4 DG Move (2015). ElderSafe - Risks and countermeasures for road tra¨c of the elderly in Europe. European Commission –  

Directorate-General for mobility and transport (DG-MOVE)
5 Etehad, H., Yousefzadeh-Chabok, Sh., Davoudi-Kiakalaye, A., Moghadam Dehnadi, A., Hemati, 

H. & Mohtasham-Amiri, Z. (2015). Impact of road traÜc accidents on the elderly. Archives of Gerontology and 
Geriatrics 61 (2015), 489–493.

6 Langford e.a. (2004). Some consequences of di�erent older driver licensing procedures in Australia. 
Accident Analysis and Prevention 36 (2004), 993-1001.

7 DVS (2011). Ernstige verkeersongevallen met jonge beginnende bestuurders. Een analyse van politiedossiers. 
Del�: Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart.



| Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid152

8 Zie ook SWOV-factsheet 18- tot en met 24-jarigen: jonge automobilisten: Het verloop van het ongevalsrisico tijdens 
de rijcarrière.

9 De gemiddelde autokilometrage van 65-plussers is ca. 3.600 km in 2015. Op basis van CBS.
10 Langford, J., Methorst, R. & Hakamies-Blomqvist, L. (2006). Older drivers do not have a high crash risk. 

A replication of low mileage bias. Accident Analysis and Prevention 38 (2006) 574-578.
11 Vlakveld, W. & Davidse, R.J. (2011). E�ect van verhoging van de keuringslee�ijd op de verkeersveiligheid.  

Den Haag: SWOV.

De Benelux is kampioen modal shi«. (Jan Francke)
1 Nieuwsblad Transport (2016). Benelux kampioen modal shi�.
2 Benelux (2016). 2016 Benelux-rapport vrachtvervoer: Belang en meerwaarde van goederenvervoer in de Benelux.
3 KiM (2016). Mobiliteitsbeeld 2016. Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.
4 Tweede Kamer (2016). Kamerstuk 34 475 XII nr 6.
5 Afgeleid van het doel in het Witboek Transport dat “tegen 2030 30% van het goederenvervoer via de weg 

over afstanden van meer dan 300 km per spoor of over het water [moet] gebeuren en tegen 2050 meer dan 
50%”. Het Europese Parlement hee� dit doel in 2015 nog eens benadrukt omdat er sinds 2011 nog niet veel 
is bereikt op dit gebied, zoals ook de Europese Commissie in 2016 concludeerde in de mid-term review 
van het Witboek.

6 Eurostat (2016). h»p://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode= 
tsdtr220&language=en

7 Eurostat (2016). h»p://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Freight_transport_statistics_-_ 
modal_split

De Hyperloop is een game changer die de wereld verandert. (George Gelau�)
1 Jennings, D.G. (2015). Musk’s Game Changing Hyperloop Is Closer to Reality, Marked Mad House blog, 

marketmadhouse.com/musks-game-changing-hyperloop-is-closer-to-reality/.
2 Hyperloop Transportation Technologies. The future is now. lintvkrqe.·les.wordpress.com/2014/12/ 

crowdstorm.pdf.
3 Die kenmerken gelden breed voor wat algemeen toepasbare technologieën (ATT) of doorbraaktechnologieën 

heten. Zie: Bijlsma, M., Overvest, B. & Straathof, B. (2016). Marktordening bij nieuwe ICT toepassingen.  
CPB Policy Brief 2016/9. www.cpb.nl/publicatie/marktordening-bij-nieuwe-ict-toepassingen; CPB (2000). 
De vernieuwende economie. Centraal Economisch Plan 2000 (pp. 162-172). www.cpb.nl/publicatie/centraal-
economisch-plan-cep-2000; Lipsey, R.G., Bekar, C. & Carlaw, K. (1998). What requires explanation?.  
In E. Helpman (ed), General Purpose technologies and economic growth (pp. 15-54). MIT Press.

4 Hern, A. Hyperloop or over-hyped? Latest demo does li»le to ease doubts. The Guardian. www.theguardian.com/ 
technology/2016/may/12/hyperloop-or-over-hyped-latest-demo-does-li»le-to-ease-doubts

5 Paatel, N. The problem with Elon Musk’s hyperloop plans no one wants to talk about: vomit. www.inverse.com/ 
article/14643-the-problem-with-elon-musk-s-hyperloop-plans-no-one-wants-to-talk-about-vomit

6 www.history.com/topics/automobiles

Vliegen wordt, in afstand uitgedrukt, op termijn de eerste vervoersmodaliteit van Nederlanders.  
(Hugo Gordijn)

1 CPB/PBL (2015). Toekomstverkenning welvaart en leefomgeving, Cahier mobiliteit, blz 11.  
Den Haag: Centraal Planbureau en Planbureau voor de Leefomgeving.

2 Grübler, A. (1990). The Rise and Fall of Infrastructures. Dynamics of Evolution and technological Change in Transport. 
Heidelberg: Physica-Verlag.

3 Crozet, Y. (2014). The prospects for inter-urban Travel Demand, OECD-ITF discussion paper 2009-14.
4 Filarski, R. (2004). The rise and decline of transport systems. Ro»erdam: AVV.
5 Gordijn, H., Harbers, A., Nabielek, K. & Veeken, C. van der (2007). De toekomst van Schiphol.  

Ro»erdam/Den Haag: NAi Uitgevers/Ruimtelijk Planbureau.



KiM keurt... | 153

Papier is niet meer van deze tijd. (Vanessa Gravekamp)
1 KiM (2013). Terugblikken is vooruitzien. Ex-postevaluaties bij IenM. Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.
2 Tillema, T., Berveling, J., Gelau�, G., Waard, J. van der, Harms, L. & Derriks, H. (2015). Chau�eur aan het stuur? 

Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.
3 Leesmonitor – Het Magazine (2016). Digitaal lezen, anders lezen? Amsterdam: Stichting Lezen.
4 Segers, E. (2016). Hoe lezen kinderen hyperteksten? Tekstblad 1, 6-10.
5 Jansen, F. & Janssen, D. (2015). Liever papier? Over de voor- en nadelen van e-tekst. Tekstblad 05/06, 106-111.
6 Poort, G. & Wert, C. de (2015). Handboek webredactie. Zaltbommel, Thema.
7 Rosenwald, M. (2015, 22 februari). Why digital natives prefer reading in print. Yes, you read that right. 

The Washington Post.

Autorijders zijn gewoontedieren. (Mathijs de Haas)
1. Platform Beter Benu»en (2013). Nieuwe campagne houdt �lerijdersspiegel voor, �lerijders zijn gewoontedieren.  

www.beterbenu»en.nl/nieuws/153/nieuwe-campagne-houdt-·lerijders-spiegel-voor-·lerijders- 
zijn-gewoontedieren

2 Berveling, J., Schaap, N. & Storm, M. (2014). Macht der gewoonte. Den Haag: Kennisinstituut voor 
Mobiliteitsbeleid.

3 Exel, N. van & Rietveld, P. (2009). Could you also have made this trip by another mode? An investigation of 
perceived travel possibilities of car and train travellers on the main travel corridors to the city of Amsterdam, 
The Netherlands. Transportation Research Part A, 43, 374-385.

4 Exel, N. van & Rietveld, P. (2010). Perceptions of public transport travel time and their e�ect on choice-sets 
among car drivers. Journal of Transport and Land Use, 2(3/4), 75-86.

5 Molin, E., Mokhtarian, P. & Kroesen, M. (2016). Multimodal travel groups and a»itudes: A latent class cluster 
analysis of Dutch travelers. Transportation Research Part A, 83, 14-29.

6 Schäfer, M., Jaeger-Erben, M. & Bamberg, S. (2012). Life Events as Windows of Opportunity for Changing 
Towards Sustainable Consumption Pa»erns? Results from an Intervention Study. Journal of Consumer Policy, 
35(1), 65-84.

7 Meurs, H., Stelling, C. & Haaijer, R. (2015). Belonen voor spitsmijden: e�ecten van mobiliteitsprojecten. 
Tijdschri� Vervoerswetenschap, 51(4), 63-86.

8 De Haas, M.C. (2016). Travel pa�ern transitions: A study on the e�ects of life events on changes in travel pa�erns. 
Master’s thesis, Del� University of Technology.

Fietsgebruik groeit sterk. (Lucas Harms)
1 www.gelderlander.nl/regio/nijmegen-e-o/nijmegen/nijmegen-wil-af-van-·ets·les-1.6030748
2 www.parool.nl/amsterdam/·etsen-in-stad-wordt-kwelling~a3517901/ en www.telegraaf.nl/binnenland/ 

23142073/__Fietsinfarct_door_politiecontrole__.html
3 www.·etsberaad.nl/library/repository/bestanden/Tour_de_force_agenda_·ets_2020.pdf en  

h»p://tourdeforce2020.nl/ en h»p://uci.strikingly.com/
4 KiM (2016). Mobiliteitsbeeld 2016. Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. www.kimnet.nl/

mobiliteitsbeeld
5 CBS OVG, RWS MON, CBS OViN.
6 KiM (2016). Fietsen en lopen: de smeerolie van onze mobiliteit. Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. 

www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2015/10/26/·etsen-en-lopen-de-smeerolie-van-onze-mobiliteit
7 Harms, L., Bertolini, L. & Brömmelstroet, M. te (2016). Performance of municipal cycling policies in medium-

sized cities in the Netherlands since 2000. Transport Reviews 36.1 , 134-162.
8 Amsterdamse Thermometer van de Bereikbaarheid 2015.
9 KiM (2014). Niet autoloos, maar auto later; voor jongvolwassenen blij� de auto een aantrekkelijk perspectief.  

Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.



| Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid154

Voor doorwerking van kennis in beleid is meer nodig dan geloofwaardigheid. (Arjen ’t Hoen)
1 Heath, C. & Heath, D. (2015). De plakfactor. Waarom sommige ideeën aanslaan en andere niet. Lev-boeken.
2 De fabel gaat als volgt: “Op een hete zomerdag slenterde een vos door een wijngaard. Hij zag een tros 

druiven die hoog aan een wijnstok hingen te rijpen. ‘Lekker om mijn dorst te lessen’, sprak hij. Hij ging enkele 
stappen achteruit, nam een aanloop en sprong naar de druiven. Net mis. Hij draaide zich om, rende nog 
harder en sprong opnieuw. Weer mis. Hij bleef springen tot hij uit vermoeidheid opgaf. Met zijn neus in de 
lucht liep hij weg: ‘Ze zijn vast zuur.’ Het is gemakkelijk gering te achten wat je sowieso niet kunt krijgen.” 
(Overgenomen uit De plakfactor).

Anders inrichten van wegen maakt snelheidshandhaving minder nodig. (Raymond Hoogendoorn)
1 SWOV (2012). Factsheet Relatie tussen snelheid en ongevallen. Leidschendam: Stichting Wetenschappelijk 

Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).
2 SWOV (2009). Factsheet Naar geloofwaardige snelheidslimieten. Leidschendam: SWOV.
3 Elvik, R. (2012). Speed limits, enforcement, and health consequences. Annual review of public health 33, 225-238.
4 Goldenbeld, C., Bijleveld, F.D., Craen, S. de & Bos, N.M. (2004). E�ectiviteit van snelheidstoezicht en bijbehorende 

publiciteit in Fryslân: e�ecten op snelheidsovertredingen en ongevallen op 80 en 100 km/uurwegen in de periode 1998-2002. 
R-2003-27. Leidschendam: SWOV.

5 Johansson, G. & K. Rumar (1966). Drivers and road signs: a preliminary investigation of the capacity of car 
drivers to get information from road signs. Ergonomics 9: 57-62.

6 Rama, P. (2001). E�ects of weather-controlled variable message signing on driver behavior. VTT Technical Research 
Centre of Finland, Espoo.

7 Snowden, R. J., Stimpson, N. & Ruddle, R. A. (1998). Speed perception fogs up as visibility drops.  
Nature 392, 450. 

8 Sagberg, F. (2003). Påvirkning av bilførere gjennom utforming av vegsystemet. Report 648. Oslo: Transportøkonomisk 
Institut (TÖI).

9 www.cns.nyu.edu/~david/courses/perception/lecturenotes/motion/motion.html

Dé bereikbaarheid bestaat niet! (Sascha Hoogendoorn-Lanser)
1 Hoogendoorn-Lanser, S., Schaap, N. & Gordijn, H. (2011). Bereikbaarheid anders bekeken.  

Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.
2 KiM (2016). Mobiliteitsbeeld 2016. Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.

Meer asfalt leidt altijd tot een kortere reistijd. (Olga Huibregtse)
1 De Volkskrant (2016). Nieuwe wegen en spoorlijnen hebben nauwelijks zin. www.volkskrant.nl/binnenland/ 

nieuwe-wegen-en-spoorlijnen-hebben-nauwelijks-zin~a4299150/
2 NRC (2016). Meer asfalt en meer spoor helpt de welvaart niet meer. www.nrc.nl/nieuws/2016/05/12/meer- 

asfalt-en-meer-spoor-helpt-de-welvaart-niet-meer-a1407323
3 Verrips, A.S. & Hoen, A. (2016). Kansrijk Mobiliteitsbeleid. Den Haag: Centraal Planbureau en Planbureau voor 

de Leefomgeving.
4 Braess, D. (1968). Über ein Paradoxon aus der Verkehrsplanung. Unternehmensforschung 12, 258–268.
5 Uitgeverij De wereld (2014). Minder is meer. www.uitgeverijdewereld.nl/het-beste-idee-van/2014/artikelen/

minder-is-meer
6 Wardrop, J. (1952). Some theoretical aspects of road traÜc research. Proceedings of the Institute of Civil Engineers, 

Part II, I(2), 325–378.
7 Nash, J. (1950). Equilibrium points in n-person games. Proceedings of the National Academy of Sciences 36(1), 48-49.
8 Wikipedia: h»ps://nl.wikipedia.org/wiki/Braess-paradox
9 The New York Times (1990). What if They Closed 42d Street and Nobody Noticed? www.nytimes.com/ 

1990/12/25/health/what-if-they-closed-42d-street-and-nobody-noticed.html



KiM keurt... | 155

Het moet mogelijk zijn om één op de vier vrachtwagens van de weg te houden. (Olaf Jonkeren)
1 Tijdens het congres ‘Verzilveren van logistieke kansen’ georganiseerd door het Bureau Voorlichting 

Binnenvaart op 30 september 2015.
2 Eurostat (2016). h»p://ec.europa.eu/eurostat/data/database
3 CCR (2014). Europese Binnenvaart, Marktobservatie 2014. Centrale Commissie voor de Rijnvaart.
4 CCR (2016). Jaarverslag 2016, Europese Binnenvaart, Marktobservatie. Centrale Commissie voor de Rijnvaart.
5 Eigen berekeningen.
6 Panteia (2014). Model kostenkengetallen. Database, versie september 2014.

De deelauto verovert Nederland! (Peter Jorritsma)
1 h»p://am.adlibhosting.com/Details/collect/33305
2 Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1988). Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer. Den Haag: Ministerie 

van Verkeer en Waterstaat.
3 AGV (1993). De haalbaarheid van het Call-A-Car concept. Nieuwegein: AGV.
4 Adviesdienst Verkeer en Vervoer (1996). Deelauto: de stand van zaken. Ro»erdam: Rijkswaterstaat, Adviesdienst 

Verkeer en Vervoer.
5 KiM (2015). Mijn auto, jouw auto, onze auto. Deelautogebruik in Nederland: omvang, motieven en e�ecten.  

Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.
6 Shaheen, S.A. & Cohen, A.P. (2013). Carsharing and personal vehicle services: worldwide market developments 

and emerging trends. International Journal of Sustainable Transportation 7 (1), 5-34.
7 ING Economisch Bureau (2015). Ruim half miljoen huishoudens doen mee aan de deeleconomie.
8 Kollmuss, A. & Agyeman, J. (2002). Mind the gap: why do people act environmentally and what are the 

barriers to pro-environmental behavior? Environmental education research 8 (3), 239-260.
9 TNS-NIPO (2014). Monitor Autodelen 2014. Autodelen: wordt de markt volwassen? Amsterdam: TNS-NIPO.

Innovatie is implementatie van nieuwe techniek. (Maarten Kansen)
1 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2008). Innovatie vernieuwd. Opening in viervoud.  

Den Haag: WRR.
2 Centraal Planbureau (2015). Kansrijk Innovatiebeleid. Den Haag: CPB.
3 www.mkbinnovatietop100.nl/
4 Volberda, H., Jansen, J., Tempelaar, M. & Heij, K. (2011). Monitoren van sociale innovatie: slimmer werken, 

dynamische managen en ¶exibel organiseren. Tijdschri� voor HRM 1, 85-110.

Schiphol is de grootste luchthaven van Europa. (Maarten de Lange)
1 Schiphol grootste Europese luchthaven in aantal vluchten. (2 juni 2016). Het Financieele Dagblad.  

www.fd.nl/ondernemen/1154312/schiphol-grootste-europese-vliegveld-in-aantal-vluchten
2 Verkeer & Vervoer cijfers (n.d.). Schiphol Group. www.schiphol.nl/SchipholGroup1/Onderneming/Statistieken/

VerkeerVervoerCijfers1.htm
3 Verkehrszahlen (n.d.). Fraport. www.fraport.de/content/fraport/de/investor-relations/·nanz-und-

verkehrszahlen/verkehrszahlen.html
4 UK airport data (n.d.). Civil Aviation Authority. www.caa.co.uk/Data-and-analysis/UK-aviation-market/Airports/

Datasets/UK-airport-data/
5 Tra·c 2016 (n.d.). Aeroport de Paris. www.parisaeroport.fr/groupe/·nances/relations-investisseurs/tra·c
6 Lu�hansa schrapt honderden vluchten wegens staking. Luchtvaartnieuws (26 april 2016).  

www.luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/2/airlines/lu�hansa-schrapt-honderden-vluchten- 
wegens-staking

7 Kagie, S. (28 april 2016). Eindhoven Airport hee� weer last van staking Franse verkeersleiders: vluchten vertraagd. 
Omroep Brabant. www.omroepbrabant.nl/?news/2482841063/Eindhoven+Airport+hee�+weer+last+van+ 
staking+Franse+verkeersleiders+vluchten+vertraagd.aspx

8 Boonekamp, T., Van Spijker, V. & Zuidberg, J. (2016). Monitor Netwerkkwaliteit en Staatsgaranties.  
Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. www.seo.nl/uploads/media/2016-02_Monitor_
Netwerkkwaliteit_2015_01.pdf



| Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid156

9 Ommeren, C. van, Hoefsloot, N., Pater, M. de, Holleman, M. & Knibbe, R. (2015). Economisch belang van 
de mainport Schiphol, Analyse van directe en indirecte economische relaties. Amsterdam: Decisio.  
h»p://decisio.nl/wp-content/uploads/Economisch-belang-mainport-Schiphol.pdf

10 PricewaterhouseCoopers (2014). Local Economy: Literature Review. Londen. www.gov.uk/government/
publications/additional-airport-capacity-local-economy-impact-analysis

De Ãle wordt altijd veroorzaakt door de voorste. Dus als je die harder laat rijden… (Han van der Loop)
1 h»ps://citaten.net/zoeken/citaten_van-johan_cruij�.html
2 Zoomin.TV Vlaanderen. www.dailymotion.com/video/xhlsls_jarige-johan-cruij�-lost-·leprobleem-op_news
3 KiM (2016). Mobiliteitsbeeld 2016. Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.

Een auto die snel rijdt, vervuilt per deÃnitie minder, want hij is sneller op zijn bestemming.  
(Saeda Moorman)

1 Rijksvoorlichtingsdienst (2016). www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewindspersonen/mark-ru»e/
documenten/mediateksten/2016/02/05/persconferentie-na-ministerraad-5-februari-2016

2 IenM (2016). www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/02/04/op-meer-trajecten-130-kilometer-per-uur
3 TNO (2016). Uitstoot van auto’s bij snelheden hoger dan 120 km/u. Del�: TNO.
4 www.wegenwiki.nl/Maximumsnelheid
5 Beek, W. van, Derriks, H., Wilbers, P., Morsink, P., Wismans, L. & Beek, P. van (2007). Bijdrage voor Association 

for European Transport. The e�ect of speed measures on air pollution and tra¨c safety.
6 Ligterink, N. & Cuelenaere, R. (2014). In- en uitstroom en samenstelling van het Nederlandse personenautopark.  

Del�: TNO.

De internationale nach�rein is het redden niet waard. (Fons Savelberg)
1 De internationale nach»rein is het redden niet waard. Trouw, 13 december 2014. www.trouw.nl/tr/nl/4504/

Economie/article/detail/3809820/2014/12/13/De-internationale-nach»rein-is-het-redden-niet-waard.dhtml
2 Bos, R. (13 december 2014). Schluss met ‘romantische’ slaaptrein. De Volkskrant. www.volkskrant.nl/

buitenland/schluss-met-romantische-slaaptrein~a3810106/
3 Wikipedia. h»ps://nl.wikipedia.org/wiki/Nach»rein
4 War�emius, P., Hagen, M. van et al. (2016). The value of comfort in train appraisal. Paper voor de European 

Transport Conference, Barcelona, oktober 2016. Den Haag/Utrecht: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid/
Nederlandse Spoorwegen.

5 www.nzz.ch/feuilleton/abschied-von-den-nachtzuegen-ende-einer-reise-durch-die-nacht-ld.4677 (2016). 
Vertaling citaat Alain Claude Sulzer: “Onbekenden die toevallig op elkaar stuiten; merkwaardige lotgevallen die 
onverwacht het eigen bestaan beïnvloeden; een vluchtige kennismaking die uitmondt in hevig 
aangewakkerd, zelden bevredigd verlangen; verhalen van het toeval; tragische ontmoetingen, komische 
situaties. Dat alles kun je nergens geloofwaardiger, gloedvoller en kleurrijker verbeelden en beleven als aan 
boord van een trein die door de nacht het onzekere tegemoet raast.”

Fietsen in de stad is ongezond, je kunt beter de auto pakken. (Eline Scheepers)
1 De Volkskrant (2011). Fietsen in de stad minder gezond.
2 Zuurbier, M. (2011). Commuters’ air pollution exposure and acute health e�ects. Universiteit Utrecht.
3 European Commision. Factsheet: Cleaner air for all. Why is it important and what should we do? h»p://ec.europa.eu/

environment/pubs/pdf/factsheets/air/en.pdf
4 Jacobsen, P.L. (2003). Safety in numbers: more walkers and bicyclists, safer walking and bicycling. 

Injury Prevevention, 9(3), 205-209.
5 Stipdonk, H. & Reurings, M. (2012). The e�ect on road safety of a modal shi� from car to bicycle.  

Tra¨c Injury Prevention, 13(4), 412-21.
6 Kempen, E.E.M.M. van, et al. (2010). Exchanging car trips by cycling in the Netherlands. A �rst estimation of health 

bene�ts. RIVM report 630053001/2010. Bilthoven: RIVM.
7 Hartog, J.J. de, et al. (2010. Do the health bene·ts of cycling outweigh the risks? Environmental Health Perspect, 

118(8), 1109-1116.



KiM keurt... | 157

8 Scheepers, C.E., et al. (2015). Perceived health status associated with transport choice for short distance trips. 
Preventive Medicine Reports, 2015/2.

9 Scheepers, E. (2016). Opportunities to stimulate active transport. Proefschri� VU Amsterdam.

Rijbewijs is in 2020 niet meer nodig. (Taede Tillema)
1 Vries, Tjerk de (2015, 16 februari). Rijbewijs straks niet meer nodig. Metro.  

www.metronieuws.nl/binnenland/2015/02/rijbewijs-straks-niet-meer-nodig
2 Shladover, S.E. (2016). The truth about ‘self driving’ cars – They are coming but not the way you may been 

led to think. Scienti�c American, juni 2016.
3 Berveling, J. (2016). ‘De sensatie van het rijden’. Weblog, 2 mei 2016. www.kimnet.nl/actueel/weblogs/

weblog/2016/blog-de-sensatie-van-het-rijden

Innovatieve vormen van pakketbezorging zijn nodig om te voorkomen dat woonwijken dichtslibben. 
(Johan Visser)

1 www.logistiek.nl/supply-chain/nieuws/2010/12/woonwijken-slibben-dicht-door-internetwinkelen-10128431
2 Autoriteit Consument & Markt (2015). Marktscan Pakke�en, consultatierapport. Den Haag: Autoriteit 

Consument & Markt.
3 www.thuiswinkel.org/nieuws/3040/nederlanders-shoppen-in-2015-voor-16-07-miljard-online
4 VVP (2015). VVP Marktverkenning 2015. Leidschendam: Vereniging van Postale en Bancaire Retailers.
5 www.waltherploosvanamstel.nl/?p=1956
6 www.waltherploosvanamstel.nl/?p=1926
7 www.logistiek.nl/supply-chain/nieuws/2013/10/last-mile-problematiek-tackelen-met-drones-10135231
8 www.paazl.com/nl/skype-oprichters-lanceren-rijdende-bezorgrobot/
9 Visser, J.G.S.N. & Francke, J.M. (2013). Leidt webwinkelen tot meer mobiliteit? In: Bijdragen Vervoerslogistieke 

Werkdagen 2013, 28 en 29 november 2013, Venlo.
10 EY en Thuiswinkel.org (2015). The green mile? Over de duurzaamheid van de ‘last mile’ in de Nederlandse e-commerce.

Auto en openbaar vervoer zijn communicerende vaten. (Jan van der Waard)
1 www.encyclo.nl/begrip/Wet-van-de-communicerende-vaten
2 KiM (2015). Mobiliteitsbeeld 2015. Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.
3 Bovy, P., Baanders, A. & Waard, J. van der (1990). Hoe kan dat nou? De discussie over de substitutiemogelijkheden 

tussen auto en openbaar vervoer. Den Haag: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer.
4 Baanders, A, Hoorn, A. & Waard, J. van der (2011). The potential for substitution between car and public transport: 

looking back a�er 20 years. Glascow: Paper for the European Trsnsport Conference of the Association for 
European Transport, October 10-12, 2011.

5 KiM (2015). Uitwisseling gebruikersgroepen ‘auto-ov’. Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.
6 Goeverden, C.D. van & Heuvel, M.G. van den (1993). De verplaatsingstijdfactor in relatie tot de vervoerwijzekeuze. 

Del�: TU Del�, i.o.v. Projectbureau Integrale Verkeers- en Vervoersstudies.

Als het inkomen toeneemt, neemt ook de reistijdwaardering toe. (Pim War�emius)
1 CPB/PBL (2016). Binnenlandse personenmobiliteit: Achtergronddocument WLO- Welvaart en Leefomgeving, 

toekomstverkenning 2030-2050. Den Haag: Centraal Planbureau en Planbureau voor de Leefomgeving.
2 V&W/CPB (2004). Directe e�ecten infrastructuurprojecten: Aanvulling op de Leidraad OEI. Den Haag: Ministerie van 

Verkeer en Waterstaat en Centraal Planbureau.
3 www.timetovalue.nl/waarde-van-tijd/
4 Gunn, H. (2001). Spatial and temporal transferability of relationships between travel demand, trip cost and 

travel time. Transportation Research Part E, 37, 163-189.
5 KiM (2013). De maatschappelijke waarde van kortere en betrouwbaardere reistijden. Den Haag: Kennisinstituut voor 

Mobiliteitsbeleid.
6 Ho, C.Q., Mulley, C., Shi�an, Y. & Hensher, D.A. (2016). Vehicle value of travel time savings: Evidence from 

a group-based modelling approach. Transportation Research Part A, 88, 134-150.



| Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid158

7 Wardman, M. & Lyons, G. (2016). The digital revolution and worthwhile use of travel time: implications for 
appraisal and forecasting. Transportation, 43, 507-530.

8 War�emius, P., Hagen, M. van, Bruyn, M. de, Bakker, P. & Waard, J. van der (2016). The value of comfort in train 
appraisal. Paper voor European Transport Conference (ETC), 4-7 oktober in Barcelona.

Alleen wegprojecten scoren positief in een maatschappelijke kosten-batenanalyse.  
(Pauline Wortelboer-van Donselaar)

1 Adri Duivesteijn tijdens het symposium ‘MKBA: tussen methodiek en politiek’ van 27 januari 2011, 
georganiseerd door Rijkswaterstaat, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid en Gemeente Almere.  
Hij zei: “De MKBA richt zich enkel op die waarden die te monetariseren zijn. Dit hee� ook het publieke debat 
versmald: het ging niet langer om de ontwikkeling van een complete, gezonde en volwassen stad, maar om 
de eventuele meerkosten van de aanleg van een nieuwe ov-verbinding en reistijdwinst.”

2 VenW & EZ (2000). Leidraad OEI. Den Haag: Ministerie van Verkeer en Waterstaat en Ministerie van 
Economische Zaken.

3 KiM (2008). De rol van kosten-batenanalyse in de besluitvorming. Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.
4 Syconomy (2015). Inventarisatie KBAs transportinfrastructuur 2001-2014. In opdracht van het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu en van Financiën. Amsterdam: Syconomy.
5 KiM (2008). De schijntegenstelling tussen visie en kosten-batenanalyse. Den Haag: Kennisinstituut voor 

Mobiliteitsbeleid.

Hardlopen is de vergeten modaliteit. (Hans Wüst)
1 h»p://nos.nl/artikel/2028678-vrouwen-maken-hardlopen-tot-groeimarkt.html
2 www.cyclingweekly.co.uk/news/latest-news/central-london-cyclists-will-soon-outnumber-car-drivers- 

say-·gures-from-t¶-210225
3 www.bikeshophub.com/blog/2007/01/02/no-sweat-bike-commute/
4 Chen, I. (2006). Born to run. Discover Magazine, mei 2006.  

h»p://discovermagazine.com/2006/may/tramps-like-us/
5 Schols, M., Weert, C. van, & Haan, J. de (2010). Doet voorbeeld volgen?: gelijkenis in de vrijetijdsbesteding van kinderen 

en hun ouders. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Fietsers zijn anarchisten, buspassagiers zijn communisten en automobilisten zijn fascisten. (Toon Zijlstra)
1 Jordan, P. (2013). De ·etsrepubliek. Amsterdam: Podium.
2 Vredin Johansson, M., Heldt, T. & Johansson, P. (2006). The e�ects of a»itudes and personality traits on mode 

choice. Transportation Research Part A: Policy and Practice, vol.40, no.6, 507-525.
3 Scheiner, J. & Holz-Rau, C. (2007). Travel mode choice: a�ected by objective or subjective determinants?. 

Transportation, vol.34, no.4, 487-511.
4 Walks, A. (2015). Driving the vote? Automobility, ideology, and political partisanship. In A. Walks, Ed.,  

The urban political economy and ecology of automobility; driving cities, driving inequality, driving politics (pp. 199-220). 
New York: Routledge.

5 Deacon, R. & Shapiro, P. (1975). Private Preference for Collective Goods Revealed Through Voting 
on Referenda. American Economic Review, vol.65, no.5, 943-955.

6 Walks, A. (2014). Stopping the ‘War on the Car’: Neoliberalism, Fordism, and the Politics of Automobility 
in Toronto. Mobilities, vol.10, no.3, 1-21.

7 Danyluk, M. & Ley, D. (2007). Modalities of the New Middle Class: Ideology and Behaviour in the Journey 
to Work from Gentri·ed Neighbourhoods in Canada. Urban Studies, vol.44, no.11, 2195-2210.

8 www.theguardian.com/public-leaders-network/2014/sep/05/what-your-politics-says-about-your-public-
transport-choices en ~/public-transport-policy-political-allegiance-survey



KiM keurt... | 159



| Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid160

Colofon

Dit is een uitgave van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) 
 
November 2016 
ISBN 978-90-8902-148-9 
 
KiM-R02 
 
Redactie 
Saeda Moorman (KiM), Jaco Berveling (KiM),  
Simone Langeweg (Simone Langeweg Tekst en Communicatie Advies) 
 
Vormgeving, opmaak en illustraties 
VormVijf, Den Haag 
 
Foto’s 
p.84 Saeda Moorman 
p.122 Bart van Vliet 
p.137 (rechts) Tineke Dijkstra 
 
 
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 
Telefoon 070 456 1965 
Fax 070 456 7576 
 
www.kimnet.nl 
info@kimnet.nl 
 
 
Publicaties van het KiM zijn als PDF te downloaden van onze website www.kimnet.nl. 
U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met één van onze medewerkers. 
 
Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen onder vermelding van 
het KiM als bron. 
 
Het KiM hee datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd om de 
rechten van de auteursrechthebbende op de beelden te regelen volgens de we�elijke 
bepalingen. Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog 
tot het KiM wenden.





RUGDIKTE
14 MM

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid | KiM

Kennisinstituut voor M
obiliteitsbeleid | KiM

Dit is een uitgave van het

Ministerie van
Infrastructuur en Milieu

Postbus 20901 | 2500 EX Den Haag
www.rijksoverheid.nl/ienm

www.kimnet.nl

ISBN 978-90-8902-148-9
KiM-R02

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid 

(KiM) maakt analyses van mobiliteit die 

doorwerken in het beleid. Als zelfstandig 

instituut binnen het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu (IenM) maakt het KiM 

strategische verkenningen en beleidsanalyses. 

De inhoud van de publicaties van het KiM 

of de staatssecretaris van IenM weer te geven.




