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Uit het artikel van Erik. van der Hoeven: ''Tegen de 
verheerlijking van het openbaar vervoer" spreekt 
een gezonde haat-liefde verhouding tot het 
openbaar vervoer. Dat is precies wat we nodig 
hebben en ik zal aangeven waarom. 

Het lijkt er vaak op dat zich verplaatsend Nederland 
in twee groepen uiteenvalt. De eerst groep bestaat uit 
wat in vervoersjargon heet "captives", zij die op grond 
van leeftijd, financiële situatie of een combinatie daar
van als het ware gevangenen zijn van het openbaar 
vervoer. Voorbeelden: scholieren, veel bejaarden en 
leden van ethnische minderheden. Deze groepen heb
ben gemeen dat ze het bestaande openbaar vervoer 
als gegeven aanvaarden, ze zijn, wat gechargeerd 
gezegd, "blij als ze es komen". Bruikbare kritische 
ideeën om het openbaar vervoer op een hoger plan te 
tillen zijn van hun kant niette verwachten. 
Van de tweede groep zijn die ook niet te verwachten, 
maar om heel andere redenen. Ik doel natuurlijk op de 
blije rijders, of langzamerhand meer het zich in blik 
voorfilende bevolkingsdeel. Voor een deel van deze 
groep is het openbaar vervoer geen alternatief en voor 
een ander (groter?) deel is dat het in hun perceptie niet. 
Tekenend in dat verband is de uitkomst van het onder
zoek dat McKinsey deed voor de gezamenlijke open
baar vervoersbedrijven, gepresenteerd op de "Dag 
van het openbaarvervoer", 23 augustus. Veel automo
bilisten, zo bleek, hebben nauwelijks informatie over 
de mogelijkheden die het openbaar vervoer biedt. En, 
als ze die wel hebben, vindt een stelselmatige over
schatting plaats van het verschil in reistijd tussen auto 
en openbaar vervoer. 

Betere informatie over de mogelijkheden van het 
openbaar vervoer is dus een eerste stap om het nu nog 
zo kleine, maar ook zo cruciale percentage zoge
naamde "keuzereizigers" in het openbaar vervoer te 
vergroten. Een drastische verbetering van de kwaliteit 
van hetopenbaarvervoer is een tweede stap en overde 
invulling daarvan zegt het McKinsey-onderzoek ook 
iets aardigs. Zodra de verhouding in reistijd auto -
openbaar vervoer zakt onder de 1: 1,8 à 1,5 gaat het 
openbaar vervoer een interessant alternatief worden 
en stijgt het percentage keuzereizigers. Het aantal 
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potentiële reizigers moet natuurlijk op zich ook niet te 
gering zijn . Hier ligt een leuk aangrijpingspunt voor 
beleid. Het blijkt immers mogelijk die vervoersrelaties 
in kaart te brengen waar vergroting van het aantal 
keuzereizigers ofwel nu al haalbaar is, ofwel na kwali
teitsverbetering, met name versnelling, haalbaar kan 
worden. 

In beide gevallen zijn naar mijn idee twee zaken er 
onverbrekelijk mee verbonden : informatie en marke
tingcompagnes; flankerend beleid, dat wil zeggen 
autoverkeer remmende maatregelen in ruimtelijke 
(afsluitingen, beperking parkeermogelijkheden) en/of 
fiscale zin (hogere brandstofprijs, rekening rijden). 

De onvermijdelijke achterkant van zo'n beleid is de 
erkenning dat er vele vervoersrelaties zijn, waar de 
vervoersstromente dun zijn en/ofwaareen aantrekke
lijke verhouding in reistijd tussen auto en openbaar 
vervoer niet, of alleen tegen enorme kosten haalbaar 
is. Denk aan de landelijke gebieden of aan bepaalde 
tijdstippen. Het is een onaanvaardbare verspilling van 
geld en mankracht in deze situaties een concurrerend 
openbaar vervoer te willen nastreven. Zogenaamde 
vraagafhankelijke systemen (bustaxi, belbus, taxi) 
moeten hier uitkomst bieden en kunnen dat in een tijd 
van automatisering ook. 

Nu naar Erik van der Hoeven. Waarom heeft het 
openbaar vervoer gebruikers zoals hij nodig? Omdat 
het de enigen zijn die het openbaar vervoer een warm 
en tegelijk kritisch hart toedragen - en daarmee de 
enigen die als kritische consumenten voor de ver
voersbedrijven als thermometers van de markt kunnen 
dienen. Die groep zal trouwens vanzelf groter worden 
als het openbaar vervoer erin slaagt meer keuzereizi
gers te trekken, die zijn immers, omdat ze een alterna
tief hebben, per definitie kritisch. 

Tenslotte ben ik van mening dat Eriks idee voor 
autobezit in verenigingsverband steun en nadere uit
werking verdient. Het vloeit logisch voort uit de erken
ning dat openbaar vervoer, ook na drastische - en 
noodzakelijke - verbetering nooit voor iedereen, over
al en op elk tijdstip een volwaardig alternatief zal 
worden. Constructieve ideeen hierover zijn welkom en 
wellicht kan het SWB er iets mee. 
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