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Tegen de verheerlijking van 
het openbaar vervoer 
ERIKVAN DER HOEVEN * 

Er heerst een ongezonde tweedeling in het 
vervoer. Er bestaat openbaar en particulier 
vervoer, en vrijwel niets er tussenin. Zo bestaat er 
ook een ongezonde tweedeling in het denken over 
het vervoer. Naast de verdedigers van de auto zijn 
er de ridders van het openbaar vervoer. Zij 
vergeten dat het openbaar vervoer log is, niet 
klantgericht, onderling slecht gecoördineerd, 
vaak traag en weinig comfortabel en rijdend met 
veel te grote tussenpozen. Hoe komt het dat het 
openbaar vervoer dan toch op emotionele 
verdediging kan rekenen (onlangs in Idee66 nog 
door Theo van der Zalm) en dat de verwachtingen 
van de beleidsmakers, ook van D66, hoog 
gespannen zijn? 

Wanhoopstrajecten 

Laat ik eerst mijn geloofsbrieven geven, want in emo
tionele kwesties ben je voor of tegen. En dat alles rond 
de auto in onze maatschappij emotioneel ligt, herken
nen wij met een oogopslag uit de twee grootste och
tendbladen. Maar ik heb geen auto, al rijd ik geregeld 
in auto's van anderen. Ik doe bijna al mijn verplaat
singen met het openbaar vervoer en de fiets. Ik ben één 
van de oprichters van de fietsersvereniging ENFB. 
Maar ik ben niet tegen de auto; ook niet tegen het 
openbaar vervoer overigens; maar wel tegen de 
verheerlijking van dat laatste. 

In de NS laat het openbaar vervoer zich van zijn 
meest gunstige kant zien. De nieuwe rijtuigen zijn 
comfortabel. De laatste jaren komt het mindervoor dat 
je in de spitsuren geen zitplaats kunt vinden. De dienst
regeling zit op de meeste plaatsen goed in elkaar, al 
zijn er nog steeds wanhoopstrajecten zoals Roermond
Arnhem, Eindhoven-Arnhem, Amsterdam CS-Den 
Haag CS en de buitenlijnen in de Noordelijke provin
cies. 

Het streekvervoer vormt het andere uiterste. De 
bussen zijn traag en weinig comfortabel. Zij nemen 
vaak grote omwegen om zoveel mogelijk plaatsen te 
kunnen bedienen. Zij rijden vaak met grote tussenpo
zen, soms eens in de twee uur soms maar twee keer per 
dag, soms helemaal niet in de weekeinden. 

Hetstodsvervoer is snelleren de laatste tien jaarsterk 
verbeterd door de aanleg van vrije bus- en trambanen. 
Maar ook daa r va It het i n de bu itenwi j ken, waar minder 
aanbod is van passagiers, vaak bartegen. En de laatste 
jaren valt op dat het opjaagsysteem van buschauffeurs 
zijn tol begint te eisen bij de groep die het meest op het 
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In de buitenwijken 

openbaar vervoer is aangewezen, de bejaarden. 
Van zijn slechtste kant laat hetopenbaarvervoerzich 

zien waar het aankomt op coördinatie tussen de ver
voerbedrijven. Hetgebrek daaraan is zichtbaaraan de 
containerhuisjes voor NS-stations waar buschauffeurs 
hun koffie moeten nuttigen, en voelbaar bij de meeste 
gecombineerde trein/busreizen. Trein verlaat? Denk 
maar niet dat de aansluitende bus wacht, als er al een 
aanslui·tende bus is. Het is doorgaans onmogelijk, in de 
trein informatie te krijgen over de bus (of omgekeerd) . 
De openbaar vervoerbedri jven zi jn er onvoldoende op 
ingesteld dat de reiziger van deur naardeurwil en niet 
van het ene NS- of busstation naar het andere. 

Glamour 

En dit openbaar vervoer zou een aanzienlijk deel van 
de automobilisten moeten aantrekken? Natuurlijk, als 
er eenmaal een groter aanbod is van passagiers kan 
het dienstbetoon omhoog (schonere en veiliger wacht
ruimten, betere informatie over vertragingen e.d.) kan 
de dienstregeling frequenter, kunnen er meersneIdien
sten worden ingezet, maar de kost gaat voor de baat uit 
en zolang erniet beteraan de behoeften van de reiziger 
wordt tegemoetgekomen, werkt alleen de negatieve 
aantrekking op hen die het zat zijn om elke dag file te 
rijden. 

Natuurlijk is er ook een categorie mensen voor wie 
het openbaar vervoer nooit een alternatief zal zijn. Zij 
krijgen hetal benauwd wanneerzij een kale stationshal 
binnenkomen en moeizaam hun weg moeten zoeken in 
de menigte. Zij voelen zich ongemakkelijk bij het 
hotsen in een bus temidden van stuurs voor zich uitkij
kende medepassagiers. Zij vluchten in de kortste tijd 
naar de vertrouwde omgeving van de eigen automo-



biel en nemen alle ongemak daarin voor lief. De 
busondernemingen hebben onderzoek gedaan naar 
fi leri jders en kwamen tot de conclusie dat de verstokten 
onder hen vallen onder twee categorieën. Het ene deel 
is conservatief en star en zal nooit veranderen, het 
andere deel is dynam isch en wi I wat en zal nooit afstand 
doen van de glamour van de heilige koe. De busmaat
schappijen denken terecht dat het zinloos is, deze 
mensen uit hun auto te lokken. Zij moeten zich dus 
richten op de overblijvende groep, voor wie de auto 
nieteen verlengstuk is van hun ego maar een middel om 
te voorzien in de noodzakelijke verplaatsingen. Hoe 
goed kan het openbaar vervoer daarin scoren? 

Efficiency 

Voor deze groep is de vervoerskeuze een rationele 
zaak. We beschouwen daarom het huishouden als 
produktie-eenheid van verplaatsingen en berekenen 
hoe efficiënt die gebeuren. We berekenen de totale 
verplaatsingen (in km), delen deze door de hoeveel
heid tijd die ermee is gemoeid om deze te produceren 
(in uren), en drukken de efficiency van het openbaar en 
particulier vervoer uit in km/uur. We gaan daarbij uit 
van twee modale huishoudens, A en B. Zij leven in een 
land met een echte markteconomie, waarin geen 
smeermiddelen voor bepaalde vervoersvormen be
staan, zoals kilometervergoedingen of auto's van de 
zaak (dus niet in Nederland). We kijken alleen naardat 
deel van de verplaatsingen, waarin de auto concur
reert met het openbaar vervoer, eventueel aangevuld 
met de fiets. De getallen zijn wat globaal, maar geven 
toch een redelijke indruk van de situatie. 

Efficiency van particulier en openbaar vervoer 

A B 

Verplaatsing (km/jaar) 15.000 15.000 
Gemiddelde snelheid incl. 
files, overstappen e.d. (km/h) 30 20 
Kosten auto/OV-kaart 
(tl/jaar) 6.600 4.000 

Nettoloon (tl/uur) 12 12 
Tijd besteed aan het verdienen 
vervoerskosten (uren/jaar) 550 333 
Tijd besteed aan verplaatsing 
(uren/jaar) 500 750 
Totale tijdsbesteding (uren/jaar) 1050 1083 
Efficiency (km/uur) 14,2 13,8 

Hetvalt op dat de efficiency van het vervoer in beide 
gevallen niet hoog is. In beide gevallen zou met onge
veer dezelfde efficiency de fiets als vervoermiddel 
gekozen kunnen worden. Dat wil zeggen: korter wer
ken en met de fiets naar het werk en met vakantie gaan 
is ongeveer even efficiënt. Verder kunnen wij constate
ren dat een aanzienlijk deel van de tijd van onze 
modale voorbeeldhuishoudens in verplaatsingen gaat 
zitten. Een jaar heeft 8760 uur en daarvan wordt 1/8 
besteed aan activiteiten die noodzakelijk zijn voor 
verplaatsingen. 

Ten derde constateren wij dat de efficiency van auto 
en openbaar vervoer ongeveer even laag is. Efficiency 
is dan ook geen doorslaggevend argument voor de 

Weinig comfortabel, maarstipt 

keuze tussen auto en openbaar vervoer. Voor de ene 
reiziger (vooral de treinreiziger) kan het doorslag
gevend zijn, dat het reizen gelegenheid geeft tot rusten 
of werken; voor de ander kan de flexibiliteit van het 
eigen vervoer de doorslag geven. Bijzondere omstan
digheden, zoals de plaats van wonen en werken en de 
gezinssamenstelling kunnen grote invloed hebben op 
de uitkomst van de berekening. 

Vanwaar dan die soms emotionele aanhankelijk
heid aan het openbaar vervoer, wanneer het bij onze 
produktvergelijking niet beter scoort dan de auto? Er 
zijn natuurlijk milieu-redenen; maar zelfs op milieuge
bied scoort het openbaar vervoer niet opmerkelijk 
goed, doordat veel ritten met een lage bezetting wor
den gereden, wat in milieulast per passagier-kilometer 
erg ongunstig uitvalt. De sociale argumenten zijn 
sterker: er is een groep van de bevolking, vooral onder 
minima en bejaarden, die volkomen op het openbaar 
vervoer is aangewezen. 
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Gezamenlijke vervoermiddelen 

Voor de groep die een rationele keuze probeert te 
maken, zijn beide alternatieven even onaantrekkelijk. 
Rationeel gedrag zal voor hen allereerst betekenen: 
vermindering van het aantal en de omvang van ver
plaatsingen. Per slot van rekening dient een verplaat
sing nergens toe, zij is alleen een voorbereiding op een 
nuttige activiteit. In de tweede plaats moet het niet 
moeilijk zijn, de kosten per eenheid verplaatsing te 
drukken. Een aanwijzing voor het groeiende besef 
hiervan is het groeiend aantal carpool-plaatsen langs 
snelwegen, waardoor particuliere vervoermiddelen 
gezamenlijk worden benut. 

Carpooling betekent een wezenlijke doorbraak in 
de starre scheiding openbaar/particulier vervoer, 
maar nog slechts een bescheiden stap in de richting van 
een echt alternatief. Dat a Iternatief zou moeten worden 
gekenmerkt door een soortgelijke flexibiliteit als het 
particuliere autobezit; tegelijkertijd zouden de ineffi-

Ook gemiddeld 15 km/u! 

ciency's van dat systeem moeten zijn overwonnen. De 
belangrijkste inefficiency van de particuliere auto ligt 
in de tijd waarin deze onbenut aan de kant staat. Een 
auto die 500 uur per jaar rijdt, staat 8260 uur per jaar 
sti I. Daa raan is uiteraard watte doen door gezamen I ijk 
autobezit. Wanneer twee gezinnen een auto hebben, 
zelfs al bij gezamenlijk bezit van een auto door twee I 
partners, treden echter snel conflicterende wensen op. 
Bij grote aantallen bezitters in een vereniging zal dit 
door de wet van de grote getallen veel minder voorko
men; wel zal vaak een ongeveer parallelle ver
voerSWEms bestaan, waaraan dan vrij eenvoudig vol
daein kan worden door carpooling. 

De keuze uit twee kwaden kan daardoor in principe 
worden overwonnen door gezamenlijk autobezit in 
verenigingsverband. De leden kunnen door hun geza
menlijk optreden bovendien kwantumkortingen en ex
tra service bedingen. Als ertoch zo'n vereniging wordt 
opgericht, waarom dan oak niet een aantal openbaar
vervoerkaarten in gezamenlijk beheer gekocht, zoals 
datnu al gebeurtdoorbedrifven en voor noodgevallen 
een abonnement op de plaatselijke taxicentrale? Een 
coörd i nator met een centra Ie PC rekent u it wie wa n neer 
over welk vervoermiddel kan beschikken en rekent 
bovendien een prijs uit. Zo'n vervoersvereniging verte
genwoordigt de oversteek halverwege naar het open
baar vervoer. Omgekeerd kan ook vanuit het open
baar vervoer een oversteek halverwege worden ge
maakt. De belbus is in sommige delen van het land 
ingeburgerd. Met name in de grote steden kunnen we 
ons ook andere vormen voorstellen, bijvoorbeeld (al 
dan niet in samenwerking met taxibedrijven) een mini
bus die in principe een bepaalde route rijdt, maar 
daarvan kan afwijken om mensen voor de deur af te 
zetten of afte halen. 

Het overwinnen van de tegenstelling 

Toekomstmuziek, dat zijn deze gedachten; maar mis
schien muziek van een nabije toekomst. Want als ik het 
goed zie neemt de emotionele aanhankelijkheid aan 
de auto af en groeit de bereidheid om het vervoer als 
middel tot een doel te zien, dat gemeten kan worden 
aan maatstaven van efficiency. Jarenlang heb ik als 
bezitter van zowel een auto als een OV-kaart meer aan 
mijn transport uitgegeven dan aan mijn huis. En datwas 
hetmij nietwaard. Naarmate dat besef breder gestalte 
krijgt, groeit ook de noodzaak van het overwinnen van 
de tegenstelling tussen particulier en openbaar ver
voer, zodat een echt doelmatig vervoerssysteem kan 
ontstaan. 

Uiteraard zal de overheid, en derhalve ook de poli
tiek, een bijdrage moeten leveren aan de totstandko
ming van zo'n vervoerssysteem. De kansen op het 
slagen van zo'n beleid zijn groter naarmate de opera
tionele kijk op vervoer veld wint. De overheid kan een 
bijdrage leveren door systematisch het bevoordelen 
van de auto te verminderen; door openbaar ver
voersbedrijven te stimuleren tot het nemen van initiatie
ven; door echte voorlichting over de kosten van ver
voer, maar de grootste bijdrage zal zij - in overeen
stemming met het nieuwe profiel van de overheid als 
stimulans van maatschappelijke ontwikkelingen -
moeten leveren doerde initiatieven van anderen niet in 
de weg te staan, zelfs op te sporen en met advies en 
startsubsidies te ondersteunen. 


