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www.snelwegbus.com

Zevensprong van VerdaasBereikbaarheid 
oplossings-

richtingen
1. ruimtelijke ordening                               

(afhankelijk van tijdshorizon  is 80-90% gegeven)
2. prijsbeleid
3. openbaar vervoer
4. mobiliteitsmanagement
5. benutting bestaande infrastructuur
6. aanpassing bestaande infrastructuur
7. nieuwe infrastructuur

Beter Benutten ( Vervolg )
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Openbaar vervoer: 

Kan het OV 
concurreren met de 
auto ?

Ja, als Vf < 1,5

Reistijd is de crux

Het belang van openbaar Vervoer, 
januari 2009, Peter Bakker (KiM), 
Peter Zwaneveld (CPB)
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Kan het openbaar 
vervoer 
concurreren met de 
auto ?
Helaas:

Vf > 1,5

Reistijd is de crux

Voor bijna 90 procent van de autoverplaatsingen 
biedt het ov geen concurrerende reistijd: ook in de 
spits duren deze reizen met het ov meer dan 
tweemaal zolang als met de auto.

Het belang van openbaar Vervoer, januari 2009, 
Peter Bakker (KiM), Peter Zwaneveld (CPB)

Kan het openbaar 
vervoer 
concurreren met de 
auto ?
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OV sluit niet aan bij
ruimtelijke ontwikkeling

de afgelopen 40 jaar :

verdunning en versterkte ruimtelijke
ontwikkeling – van bedrijvigheid én
wonen – naar de snelweg toe

in de Randstad :
- 60 %  van de werkgelegenheid 
- 40 % van het woonoppervlak
minder dan 1800 m (fietsafstand)
van een snelwegaansluiting

Ruimtelijke 
ontwikkeling

Sterke ontwikkeling naar de snelweg 
toe , voorbeeld Utrecht

Bron: Bloeiende bermen, 
David Hamers, Kersten Nabielek
Ruimtelijk Planbureau
(Planbureau voor de leefomgeving)
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Openbaar vervoer

opbouw OV vraagt 
om problemen als je  
niet in het centrum 
moet zijn

de hindernisrace met het OV: 
55- 80 minuten 
• lopen naar de bushalte (5 min.)
• wachten op de lokale bus  (5-10 min.)
• bus van buitenwijk naar station (5-10 min.)
• wachten op de trein (5-10 min)
• trein naar station in de  bestemmingsplaats(20 min.)
• wachten op stadsbus (5-10 min.) naar bestemming
• rijden naar bestemming (5-10 min.)
• lopen van halte naar de bestemming 5 min.

Auto:  30-40 minuten
• 5 minuten naar de snelweg, 
• 20-30 minuten op de snelweg
• 5 minuten vanaf de snelweg

Openbaar vervoer

Kan het OV 
concurreren met de 
auto ?

Blijkbaar doen we iets niet helemaal goed

1. snel openbaar vervoer (spoor) bedient maar 
een zeer beperkt deel van de 
mobiliteitsmarkt

2. (te) groot deel reistijd (vaak meer dan de 
helft) is  voor- en natransport
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De snelwegbus

snelle buslijnen via de 
autosnelwegen, 
bedienen stadsdelen 
buiten het centrum van de 
stedelijke regio
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- Tempo 100 (100 km/u) en doorontwikkeling
- gelijkvloerse instap
- sprinter: elke snelwegsaansluiting 75 km/u
- intercity: belangrijkste  aansluitingen 90 km/u
- alleen zitplaatsen, comfortabel, e-motor
- reizigersinfo, internet etc.

de snelwegbus

het voertuig

Snelle bustechniek, grote 
reizigersstromen:  BRT bus rapid
transit  :Curritiba, Brisbane, Bogota, 

Bejing, Zuidtangent (40 km/u).

• Bestemming binnen 1800 m…..
• Gemiddeld 5 minuten fietsen
• (Lopen tot max ca 800m)

• voortransport: 
• lopen,fiets, PenR
• lokaal OV

• natransport
• OV-fiets (!), OV-auto
• lokaal OV, taxi
• bedrijfsshuttles

de keten:
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Korte afstanden:   fiets = de norm

de keten: 
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OV-huidig
spits ochtend
auto
snelbus

Reistijden met snelwegbus concurrerend met auto
ook bij vrije verkeersafwikkeling 
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• spoor-net :
elke 10 minuten een IC en sprinter

• de snelwegbus: 
busnet op snelwegen elke 3 minuten, 75-90 km/u

• hoge frequenties = korte wachttijden
(van spoorboekloos naar naadloos)

• Concurrerende reistijd voor alle
verplaatsingen: A naar Z  : Vf < 1.3

Openbaar vervoer

Vf < 1,3

Verknopen snelwegbus met spoor en regionaal OV
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Verknopen met spoor: snelle verbinding centrum A met buitenwijk U

Verdrievoudiging openbaar vervoer, NS keer 2, snelwegbus gelijk aan NS 
nu. Meer mobiliteit, minder verkeer.

Resultaten snelwegbus
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Modelberekeningen 
Randstad voor 
eindbeeld snelwegbus:  
ontlasting wegennet
30 %  afname van  het 
verkeer

Regio Amsterdam

Regio Rotterdam- Den Haag

Regio Utrecht

• 90 euro / DRU, 75 km/u 
• kosten 1,20 euro / km
• grote stromen: hoge voertuigbezetting
• tarief 10 ct/km: 

• 75% bezetting winst  € 2,40 /buskm
• rendabel  vanaf 12 reizigers/bus (bezetting 25% )

Totaal (eindbeeld) 15 mljrd reizigerskm per jaar
Omzet 1.5 miljard.
Totaal Winst 200 - 500 mio euro/jaar

• NS: verdubbeling reizigers 

Hoge snelheid = 

veel reizigers
én
lage km-kosten

De achterkant van een
bierviltje

t

snelwegbus is winstgevend vervoer
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Everybody happy

Reizigers

• openbaar vervoer:
• korte reistijd: concurrerend met de auto
• betrouwbaar 
• Variabele reiskosten:  <  variabele 

autokosten

• auto: 
• korte reistijd, afname files: beter benutten
• betrouwbaar

• veel draagvlak

• Economische baten
• Afname files
• Winstgevend OV
• Maatschappelijke baten € 20-30 miljard

• Milieu
• afname NOX/fijnstof
• afname CO2 / broeikasgas
• geen schade aan natuur en landschap

• ruimtelijke ontwikkeling gekoppeld
aan bereikbaarheid

Everybody happy

Economie en Milieu
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snelle realisatie

snelwegbus 

mogelijk

• alleen nieuwe stations

• standaard ontwerp

• relatief lage infrastructuurkosten

• geen langdurige procedures

• bus op vluchtstrook

• AAN DE SLAG !

Snelwegbus kan gereed zijn binnen 4 jaar

Nu nog even iets 
afspreken over… 

43 concessies
met….

15 opdrachtgevers
met elk zo de eigen
ideeën over OV

8 vervoerbedrijven
die elkaars concurrent
zijn…..   
wil samenwerken


