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vervoerswelenschap 

Woordsignalen zijn er genoeg: Engelse (Supply Chain Control, Enterprise 

Resource Planning, E-Commerce, Millenium bug, Wired World Trade 

Organisation) en Nederlandse (Euroland, Globalisering, Liberalisering). A l deze 

woorden dulden dulden op een of andere manier de randvoorwaarden aan, 

waarbinnen overhelds- en ondernemlngsbeieid tot stand komen. Regulerende 

wetgeving maakt geleidelijk plaats voor zelfregulering, ondernemingen maken 

'gedragscodes' (governance) om hun stakeholders omgang met deze 

randvoorwaarden duidelijk te maken. 

Vervoerseconomen bevinden zich met hun wetenschap tussen die van de 

algemeen economen (voorheen moraalfllosofen) en de geografen. In The 

Economist stond kortelings een artikel met als signaal de boodschap dat de 

vervoerseconomen moeten durven kiezen bij het omgaan met schaarste, dat wU 

zeggen bij het omgaan met het meest schrijnende probleem, te weten: 'auto-

versus OV-mobUltelt' en 'ruimtelijke ordening'. Signalen ui t de praktijk 

dienaangaande zijn er ook: 

a. verplaatsingstendensen, b.v. CBS en ING 

b. tolpoorten zonder alternatief werken niet, betaalstroken wellicht 

c. verplaats Schiphol naar de zee en ruimtelijke ordening heeft weer ruimte 

Voor het beleid vragen we, aansluitend op de redactionele signalen van 

1/99, van vervoerseconomen vuistregels en van de wetenschap vragen we 

modellen om verklarende en richtinggevende scenario's te kurmen opstellen. 

Ook van dergelijke modellen worden er vele genoemd: lagen-, functie- en 

keuzemodellen, leder met hun veronderstellingen. Voor de lagenmodellen ls één 

van die veronderstellingen, dat er tussen de lagen marktwerking bestaat en 

bovendien voldoende mededinging met prijsvorming. 

Laag 1. Vestiging van productie en consumptie met daartussen 'wandel en 

Laag 2. Vervoer 

Laag 3. Verkeer 

Laag 4. Infrastructuur 

Als er al een samenhang tussen deze redactionele signalen en de geplaatste 

artikelen bestaat, ls dat die van de begrenzing van de veel geprezen 

marktwerking. De marktwerking tussen de lagen zou beter gereguleerd moeten 

worden naarmate de investeringstermijn toeneemt en omgekeerd. 

Nijkamp heeft ln zijn onderzoek naar in Euroland voorkomende variaties i n 

de vraagelastlcltelt vastgesteld, dat deze variaties zo specifiek van voor een 

regio en/of voor een bepaalde stad, dat alleen regionaal maatwerkbeleld 

uitkomst kan bieden. 

Voordijk e.a. onderzoeken voor de bouwsector de relatie tussen logistiek en 

wegvervoer en constateren dat er meer vraag naar wegvervoer ontstaat als 

gevolg van deregulering ln de bouw en een verschuiving van bouwmaterialen 

naar bouwcomponenten. Een redactioneel signaal ls dan de verwijzing naeir 

handel' 
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Betrouwbaarheid van de 
openbaarvervoerketen^ 

F.R. Bruinsma^ 
P. Peeters^ 
P. Rietveld'* 
DJ. van Vuuren^ 

A b s t r a c t 

This article investigates reliability os for os the quality of the transport provided by various 
public transport modes is concerned. The reliability of public transport chain travelling times is 
examined. Up until now research conducted in this field has only concentrated on trip reliability. 
A sample of 300 public transport chain journeys operationalised at three different times of the 
week (at peak hours, off-peak and during the weekend) were looked at in conjunction with the 
relevant official timetables as published by the respective public transport companies. The 
distribution of arrival and departure times - specified for each public transport mode - was used 
to simulate what could be construed as travel time disruptions when compared to the official 
schedules published by public transport companies. Finally, we used a sensitivity analysis to 
study the way in which different policy measures can actually serve to improve travelling times 
and reliability where public transport chains are concerned. 

' Het artikel is gebaseerd op het 
onderzoek 'Hoe loot denk je 
thuis te zijn?' dat in opdracht 
van het Projectbureau I W S 
uitgevoerd is. 

^ Frank Bruinsma is als 
universitair hoofddocent 
verbonden aan de Afdeling 
Ruimtelijke Economie van de 
Vrije Universiteit. 

' Paul Peeters brengt als 
zelfstandig onderzoeker zijn 
werkzaamheden onder in het 
bureau Peeters Advies. 

Piet Rietveld is als hoogleraar 
verkeers- en vervoerseconomie 
verbonden aan de Afdeling 
Ruimtelijke Economie van de 
Vrije Universiteit. 

^ Daniël van Vuuren is als AIO 
verbonden aan het Tinbergen 
Instituut. 

1. Inleiding 
Het openbaar vervoer staat de laatste jaren weer volop in de belangstelling. 

De kwantiteit en kwaliteit van het openbaar vervoer moeten omhoog om een 

aanzienlijk deel van de voortgaande groei i n de mobiliteit op te kunnen vangen. 

De investeringsprogramma's voor het openbaar vervoer zijn dan ook f l ink 

opgeschroefd en de openbaarvervoerbedrijven komen met allerlei plarmen om 

de kwantiteit en kwaliteit van hun vervoersproduct te verbeteren. Let wel 'hun 

vervoersproduct' en hier ligt een groot probleem. Veelal b l i j f t het bij enge, tot 

een enkele vervoerstak beperkte, visies ter verbetering van 'het openbaar-

vervoerproduct'. Van afstemming van kwantiteits- en kwaliteitsverbeterende 

maatregelen tussen verschillende openbaarvervoerdiensten ls veelal geen 

sprake. Zelfs binnen een vervoersdienst heeft men veelal amper oog voor 

verschillende deelaspecten. Met trots presenteert de NS productverbetering i n 

de vorm van frequentieverhoging van de intercitydienstverlening u i de 

Randstad. Menig reiziger bulten de Randstad klaagt echter over een 

verschraling van de dienstverlening aldaar. Bovendien ls de dienstverlening van 

stoptreinen in de Randstad afgenomen - met name met betrekking tot 

voorstations - waardoor vele Randstadrelzlgers weliswaar te maken krijgen met 

een hogere frequentie tussen de Randstadsteden maar toch een langere reistijd 

ondervinden omdat de aansluitingen naar en vanaf voorstations i n kwantiteit 

zi jn afgenomen. Kortom; men k i jk t naar Individuele ritten en houdt er geen 

rekening mee dat deze ene rit veelal deel uitmaakt van een hele keten van 

ritten die nodig zijn om een verplaatsing van A naar B te kunnen maken. 

In vrijwel alle publicaties over openbaar vervoer wordt alleen Ingegaan op 

de ritbetrouwbaarheld (bijvoorbeeld 'x' procent van de bussen ls minder dan 

5 minuten vertraagd). In dit artikel besteden we speciaal aandacht aan de 

betrouwbaarheid van de gehele relsketen per openbaar vervoer en met name 

ook aan de wijze waarop de reistijd en de betrouwbaarheid in deze 

openbaarvervoerketen kunnen worden verbeterd. Uit het Onderzoek 

Verplaatsingsgedrag (CBS, 1994) ls een representatieve steekproef van 

openbaarvervoerverplaatslngen geselecteerd. Met behulp van de verdelingen 

van de vertrek- en aankomsttijden rondom de dlenstregellngstijd van 
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^ We merken op dot de 
steekproef niet representatief is 
voor de zondag. 

Voor deze tijdstippen is het geadviseerde reisadvies in het bestand 

opgenomen. In totaal zijn dus 900 verplaatsingen in het bestand opgenomen 

(300 verplaatsingen op drie verschillende tijdstippen)^. Van Iedere r i t l n de 

verplaatsing is tevens de frequentie opgenomen aan de hand van de eerst 

volgende identieke mogelijkheid deze r i t te maken. Er is geen rekening mee 

gehouden dat als een aansluiting gemist wordt het mogelijk is via een andere 

reisketen de reis voort te zetten. Dit zou bij een verplaatsing met meerdere 

overstappunten tot zeer complexe relsketens lelden. 

In tabel 2 staat een overzicht van de meest voorkomende ketens in de 

steekproef. Daarbij is gecorrigeerd voor de wegingsfactoren die berekend z i jn 

naar aanleiding van de stratificatie naar verstedelljklngsgraad en 

afstandsklasse. Tabel 2 geeft aan dat de bus opvallend veel i n het voor- en/of 

natransport van de relsketens voorkomt. In werkelijkheid zal dit minder vaak 

voorkomen omdat in veel gevallen voor de flets gekozen zal worden. Het OVR 

houdt echter geen rekening met het gebruik van de flets als vervoermiddel. I n 

het voortransport kan dit aandeel oplopen tot 35 %; voor het natransport l igt 

dat rond de 8 %. 

T a b e l 2 D e i n d e s t e e k p r o e f m e e s t v o o r k o m e n d e k e t e n s 

(d i 7 . 3 0 ) (d i 1 3 . 0 0 ) ( z o 1 1 . 0 0 ) 

% % % K e t e n 

26,3 25,4 25,4 bus 

19,6 22,1 17,7 bus bus 

12,8 11,1 13,8 bus trein bus 

9,9 7,4 8,8 trein bus 

5,2 4,8 3,7 bus bus bus 

4,8 6,1 3,6 bus trein 

4,7 6 7 bus trein trein bus 

3,1 2,4 3,7 trein 

2,4 1,8 1,4 bus trein tram 

2,4 2 0,8 tram trein bus 

1,5 1,6 1 bus tram 

1,4 1,4 _ tram metro 

1,3 1,7 2,5 bus trein trein 

1,2 2 0,7 tram bus 

1,2 1,2 1,2 tram 

1,2 2,2 2,5 trein trein bus 

1,2 0,8 0,6 trein tram 

- - 5,6 gevraagde reis onmogelijk 

T a b e l 3 K a r a k t e r i s e r i n g k e t e n s 

D i n s d a g 7 . 3 0 d i n s d a g 1 3 . 0 0 z o n d a g 1 1 . 0 0 

gemiddeld aantal overstappen 1,25 1,33 1,27 

gemiddeld aantal bussen 1,41 1,46 1,41 

gemiddeld aantal treinen 0,61 0,63 0,66 

gemiddeld aantal trams 0,16 0,17 0,13 

gemiddeld aantal metro's 0,07 0,07 0,07 

gemiddelde frequentie bussen 30 min. 28 min. 48 min. 

gemiddelde frequentie treinen 24 min. 24 min. 32 min. 

gemiddelde frequentie trams 5 min. 7 min. 10 min. 

gemiddelde frequentie metro's 6 min. 6 min. 7 min. 
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" Voor een toelichting op de 
schattingsmethode en een 
volledig overzicht van de 
schattingsresultatenwordt 
verwezen naar Bruinsma ef al. 
1998) 

T a b e l 5 A a n t a l w a a r n e m i n g e n p e r v e r v o e r m i d d e l 

V e r v o e r m i d d e l D i n s d a g 7 : 3 0 u u r D i n s d a g 1 1 : 0 0 u u r Z o n d a g 1 1 : 0 0 u u r 

t o t 9 : 3 0 u u r tot 1 3 : 0 0 u u r to t 1 3 : 0 0 u u r 

Vertrek Aankomst Vertrek Aankomst Vertrek Aankomst 

Stoptrein 7015 7036 7250 7255 2188 2185 
IC-trein 4217 4178 4381 4435 1685 1707 
Stadsbus 790 686 130 
Stadstram 751 559 128 
Metro 418 
Streekbus 1471 

Tabel 5 geeft aan hoeveel waarnemingen per vervoermiddel beschikbaar 

waren. Het detailniveau van de waarnemingen varieert nogal per 

vervoermiddel. Uiteraard blijven het steekproeven op basis van slechts enkele 

bedrijven, waardoor geen volledig representatief beeld ontstaat voor alle 

soortgelijke bedrijven in Nederland. Het is aanbevelenswaardig om een 

database op te stellen, waarin betrouwbaarheidsgegevens op een 

representatieve wijze voor heel Nederland worden opgenomen. Vooralsnog mag 

aangenomen worden dat de steekproef een acceptabel beeld van de 

betrouwbaarheid zal geven. 

2.3 Overzicht van de schattingen 

De bij de openbaarvervoerbedrijven verkregen waarnemingen zijn gebruikt 

voor het schatten van de verdeling van de gerealiseerde aankomst- en 

vertrektijd rond de in de dienstregeling opgenomen aankomst- en vertrektijd. In 

tabel 6 geven de getallen tussen haakjes de geschatte verdelingen voor de 

afwijkingen van de vertrektijden van de verschillende vervoermiddelen weer 

zoals deze in de ketensimulatie zullen worden gebruikt. Op identieke wijze is de 

verdeling rond de aankomsttijden geschat^. Bij deze schattingen is geen 

rekening gehouden met de materleelultval. De materleelultval is overigens wel 

meegenomen in de uiteindelijke ketensimulaties. 

T a b e l 6 A f w i j k i n g e n v a n d e v e r t r e k t i j d ( i n m i n u t e n ) 

V e r v o e r m i d d e l V e r d e l i n g V e r w a c h t i n g V a r i a n t i e 

Stadsbus 
- spits 7.30 Normaal (0,2337, 2,2142) 0,23 4,9 
- dal 13.00 uur Normaal (0,2666 , 2,6768) 0,27 7,2 
- zondag 11.00 Normaal (0,8572 ,2,7463) 0,86 7,5 

Stadstram 
- spits 7.30 uur Normaal (0,8572, 2,6547) 0,86 7,0 
- dal 13.00 uur Normaal (1,1166, 2,6489) 1,12 7,0 
- zondag 11.00 Normaal (0,7672, 2,0667) 0,77 4,3 

Metro Exponentieel (2) 0,50 0,3 

Streekvervoer Lognormaal (2,4813, 0,2047, 0,1697) 0,91 0,5 
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Een volgende opmerking betreft de verschillen in de variantie rond 

aankomst- en vertrektijden voor de verschillende transportmodaliteiten. Bi j 

bussen en trams is de kans om op t i jd aan te komen ongeveer even groot als de 

kans om op t i jd te vertrekken. Bij de treinen is er een duidelijk verschil: de 

kans om op t i jd aan te komen is geringer dan de kans weer op t i jd te 

vertrekken. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de trein beter dan de bussen 

ln staat is t i jd 'goed te maken' tijdens de stops op het station. Deze zijn Immers 

relatief lang ten opzichte van de halteringstljd bij bus en tram. Dat een metro -

en ook een trein - inloopt komt doordat i n elke dienstregeling een zekere 

buffert i jd zit. Tenslotte ls het van belang op te merken dat te vroeg vertrekken 

geen positieve bijdrage aan de gemiddelde betrouwbaarheid levert. Integendeel, 

het vormt juis t een bron van gemiste aansluitingen. 

2.4 Betrouwbaarheid van de reistijd in openbaarvervoerketens 

Voor het openbaar vervoer is de objectieve betrouwbaarheid van reistijd 

gebaseerd op de objectieve reistijden volgens de dienstregeling van het 

openbaar vervoer. Door n u de (gemeten en dus objectieve) betrouwbaarheid van 

de triptijden door te voeren in ketens is een Idee verkregen van de objectieve 

betrouwbaarheid van de reistijd van ketenverplaatsingen. 

In deze paragraaf wordt verslag gedaan van een simulatie van de 

openbaarvervoerketens, waarbij de 300 ketens ieder 2500 keer zijn gesimuleerd 

voor de ochtendspits en de dalperiode op werkdagen en de zondag. Per 

simulatie wordt gekeken hoe de betreffende reis zal verlopen (aansluitingen 

gehaald dan wel gemist) gegeven de geschatte verdelingen van de aankomst- en 

vertrektijd rond de dlenstregellngstijd van de in de betreffende keten 

opgenomen openbaarvervoermodalitelten. Door deze simulatie 2500 keer te 

herhalen kan een gemiddelde verwachting over de reistijd voor de betreffende 

keten gegeven worden. Vervolgens zijn de ketens gewogen naar hun gewicht i n 

het OVG (zie tabel 1). Opgemerkt dient te worden dat 18 reizen (5,6 % gewogen 

naar het OVG) op de zondag uitvallen daar de openbaarvervoerdienstregeling 

op zondag niet i n deze reizen voorziet. 

2.4.1 Algemeen beeld 

In figuur 2 ls de spreiding rond de aankomsttijd in de spits weergegeven. 

Te zien is dat de meeste reizen rond de geplande aankomsttijd arriveren. 

Figuur 2 geeft ook de invloed van frequenties van de dienstverlening aan; er is 

een duidelijk zichtbare kans op een vertraging van 30 minuten, één uur en 

twee uur. 
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zitten en duurt de reis dan ook langer. De gemiddelde reistijd met één overstap 

bUjkt bijna een uur te bedragen. De keten met drie overstappunten duurt 

gemiddeld bijna 2,5 uur. De reistijden gegeven door OVR voor de verschillende 

dagdelen zijn niet onderling vergelijkbaar. Omdat OVR regelmatig voor een 

verplaatsing tussen dezelfde punten verschillende reisschema's aangeeft voor 

spits, dal en zondag, varieert ook de verdeling van de typen reizen over spits, 

dal en zondag. Zo komt de keten tram/bus voor dezelfde set 

herkomst-bestemmlngsrelatles volgens OVR in 23 gevallen tijdens de spits voor 

en slechts l n 17 gevallen in het dal en 21 keer op zondag. Op zondag valt ook 

een deel van de reizen geheel af, omdat OVR daar geen verbinding voor kon 

vinden. 

T a b e l 8 G e m i d d e l d e r e i s t i j d e n g e m i d d e l d e a f w i j k i n g i n d e a a n k o m s t t i j d e n v o o r 

a c h t g e s e l e c t e e r d e t y p e n v a n O V - k e t e n s 

K e t e n s i m u l a t i e 

s p i t s d a l z o n d a g s p i t s d a l z o n d a g 

m i n u t e n % t . o . v . z e l f d e p e r i o d e O V R 

Bus 28,8 28,7 28,1 100,3 102,4 101,1 

Bus/bus 50,5 54,5 55,2 106,1 106,4 110,0 

Trein/bus 53,7 60,7 65,3 109,5 103,6 109,6 

Bus/trein 58,0 55,2 64,6 108,8 109,2 102,3 

Bus/trein/bus 74,3 71,0 85,5 111,6 111,8 110,5 

Bus/trein/trein/bus 147,0 119,1 104,5 104,5 108,7 109,0 

Tram/trein/bus 55,4 81,8 100,9 118,6 115,8 123,8 

Bus/trein/tram 83,7 65,3 78,8 104,4 119,4 108,8 

Alle ketens 59,9 61,8 65,1 110,0 109,9 111,4 

De laatste drie kolommen in tabel 8 geven de gemiddelde reistijden aan 

zoals deze gesimuleerd zijn ln verhouding tot de reistijd zoals gegeven door de 

OVR voor het betreffend dagdeel. Aangezien het hier afwijkingen ten opzichte 

van de dlenstregeüngstljd betreft die per rit 2500 keer gesimuleerd zijn, laten 

deze kolommen een analyse toe zowrel naar type openbaarvervoerketen als naar 

dagdeel waarop de verplaatsing met een bepaald type openbaarvervoerketen 

plaatsvindt. 

Wordt allereerst gekeken naar de relstljdslmulatles voor typen 

openbaarvervoerketens, dan bl i jkt dat met name ketens met de trein als 

hoofdtransportmiddel waarin de bus en/of tram fungeert l n het voor- én 

natransport (twee keer overstappen) gemiddeld de grootste afwijkingen ten 

opzichte van de dienstregeling te zien geven. 

Voor de onderscheiden dagdelen ontstaat een vri j diffuus beeld. De 

gemiddelde reistijd i n de ochtendspits wi jk t het minst af van de 

dlenstregellngstijd voor vier van de acht typen openbaarvervoerketens, de 

reistijd i n de daluren en op de zondag belde twee keer. 

De uitspraken met betrekking tot afwijkingen van de gesimuleerde reistijd 

ten opzichte van de dienstregelingstijd zijn natuurl i jk ook afhankelijk van de 

spreiding in de aankomsttijden. Naarmate de spreiding groter is, neemt de 

onzekerheid met betrekking tot de realisatie van de reistijd toe. In tabel 9 is 

daarom voor de verschillende dagdelen de kans opgenomen waarop men op t i jd 

(of te vroeg) arriveert en de kans op een vertraging van meer dan vi j f minuten. 
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Figuur 3. Spreiding rond aankomsttijd voor drie typische ketens (ochtendspits] 

OVR aangeeft. Voor de afstandsklasse 7,5 tot 20 kilometer echter zijn de 

schattingsresultaten bijna 14 % hoger voor doordeweekse reizen en 17 % hoger 

voor reistijden op zondag. De openbaarvervoerdienstverlening is klaarblijkelijk 

met name moeilijk ui t te voeren voor deze afstandsklasse, waarbinnen ju is t 

zoveel woon-werkverplaatsingen plaatsvinden. 

Wordt gekeken naar de spreiding in aankomsttijden dan bl i jk t dat voor de 

kortste afstandsklasse - tot 7,5 kilometer - ongeveer 50 % van de reizen op t i jd 

(of te vroeg) aankomt. Dit percentage op t i jd (of te vroeg) aankomen neemt 

geleidelijk af tot ongeveer 40 % voor de langste afstandsklasse (meer dan 50 

kilometer). De aankomsten met een vertraging van minimaal v i j f minuten tonen 

een overeenkomstig beeld; nog geen 20 % voor de kortste afstandsklasse tot 

ongeveer 30 % voor de langste afstandsklasse. 

Hoewel de verschillen gering zijn kan l n het algemeen worden gesteld dat 

de aankomsttijden op zondag het meest en die ln de daluren door de week het 

minst i n overeenstemming zijn met de door OVR aangegeven reistijden. 

De omvang van de afwijkingen van de gesimuleerde reistijd ten opzichte 

van de dienstregeling is onregelmatig verdeeld over de verstedelykingsklassen: 

de reistijd neemt toe bij een afname van de verstedelijking. De 

reistijdsimulaties voor verstedelijklngsklassen 2 (sterk verstedelijkt) en 4 

(weinig verstedelijkt) geven een hogere reistijd aan dan de dienstregeling 

volgens OVR van 7 % tot 9,5 %. Voor de klassen 1 (zeer sterk), 3 (matig) en 5 

(niet stedelijk) ligt dit percentage tussen de 10 % en 13 %. Een uitschieter is de 



de overstaptljden; 

* de frequenties van de verschiUende vervoermiddelen; 

de betrouwrbaarheld van het vertrektljdstlp van de verschiUende ritten u i t de 

relsketen; 

de betrouwbaarheid van het aankomsttijdstip van de verschiUende rit ten uit 

de relsketen. 

Teneinde meer Inzicht te krijgen ln de invloed van deze verschülende 

factoren op de betrouwbaarheid is uoor de ochtendspits een 

gevoeligheidsanalyse gemaakt. De gevoeügheldsanalyse ls rüet uitgevoerd voor 

de daluren en de zondag. Uit de karakterisering van de openbaarvervoerketens 

(zie tabel 3 en 9) kan afgeleid worden dat de gevoeligheidsanalyse met name 

voor de zondag mogelijk tot andere resultaten kan lelden daar op zondag de 

lage frequenties van de dienstverlening lelden tot relatief lange wacht- en 

daardoor reistijden. 

T a b e l 1 0 D e t w i n t i g v a r i a n t e n v o o r d e r e i s t i j d g e v o e l i g h e i d i n h e t o p e n b a a r 

v e r v o e r 

Variant 1. 
Variant 2. 
Variant 3. 

Variant 4a . 
Variant 4b. 
Variant 5a. 
Variant 5b. 
Variant 6a. 

Variant 6b. 
Variant 7. 

Variant 8. 
Variant 9. 
Variant 10. 
Variant 11. 
Variant 12. 
Variant 13. 
Variant 14. 
Variant 15. 
Variant 16. 
Variant 17. 
Variant 18. 
Variant 19. 
Variant 20. 

Fiets in voortransport, indien de rittijd op de fiets ten fioogste 15 minuten bedraagt. 
Fiets in natransport, indien de rittijd op de fiets ten fioogste 15 minuten bedraagt. 
Fiets in voor- en natransport, indien de rittijd op de fiets ten hoogste 15 minuten 
bedraagt. 
Streekvervoer is 100% betrouv/baar. 
Streekvervoer is 50% betrouwbaar. 
Stadsbus is 100% betrouwbaar. 
Stadsbus is 50% betrouwbaar. 
Tram is 100% betrouwbaar. 
Trom is 50% betrouwbaar. 

Alle overstaptijden voor overstaps 'trein/trein' van minder don 10 minuten worden 
op 10 minuten gezet, en alle overstaptijden voor overstaps 'trein/bus' en 'bus/ 
trein' van minder dan 15 minuten worden op 15 minuten gezet. 
Alle rittijden NS maal 0,9. 
Alle rittijden streekvervoer maal 0,9. 
Alle rittijden stadsbus maal 0,9. 
Alle rittijden maal 0,9. 
Alle frequenties op minimaal 2 x per uur. 
Alle frequenties NS op minimaal 2 x per uur. 
Alle frequenties NS op minimaal 4 x per uur. 
Alle frequenties streekvervoer op minimaal 2 x per uur. 
Alle frequenties stadsvervoer op minimaal 2 x per uur. 
Alle frequenties stadsvervoer op minimaal 4 x per uur. 
Stadsbussen vertrekken niet meer fe vroeg. 
Streekbussen vertrekken niet meer te vroeg. 
Stads- en streekbussen vertrekken niet meer te vroeg. 

Door steeds één van de bovengenoemde factoren te variëren, kan bekeken 

worden hoe groot de Invloed van deze factoren op de betrouwbaarheid van de 

relsketens ui t de steekproef ls. Zodoende geeft de gevoeligheidsanalyse een 

Indicatie welke verbeteringen ln het openbaarvervoersysteem leiden tot een 

betere openbaarvervoerprestatle en welke maatregelen minder succesvol zijn. 

In tabel 10 staan de twintig geïmplementeerde varianten weergegeven. 

Voor de 'fiets-varlanten' 1 - 3 zijn de volgende verhoudingen aangenomen 

bi] het bepalen van de rüeuwe relsketen: 

1. een r i t per flets kost evenveel t i jd als dezelfde rit per stadsbus 
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^ ^ 9 ^ ^ K E S Q ! E I E 3 Uit nguur 4 blykt dat de drie fletsvarlanten (varianten 1 t / m 3) goed 

scoren. Het wegnemen van de kans op het missen van de aansluiting in voor-

en of natransport is kennelijk erg effectief. Maar ook hoog scoort variant 7 

(ruimere minimum overstaptijden). In deze variant worden de overstaptijden 

allemaal verhoogd tot minimaal tien minuten (treln-trem) of minimaal 15 

minuten (trein met andere vervoermiddelen). Ook nog behoorlijk scoren variant 

12 (alle frequenties minimaal tweemaal per uur), variant 15 (alle frequenties 

van het streekvervoer maal twee) en variant 20 (stad- en streekvervoer 

vertrekken niet meer te vroeg). 

Maar alleen kijken naar de gemiddelde vertragingstijd ls niet voldoende. Zo 

bl i jk t bijvoorbeeld ook ui t de gevoeligheidsanalyse dat variant 12 (alle 

frequenties minimaal tweemaal per uur) een gunstig resultaat levert voor wat 

betreft extreme vertragingen. De kans op een vertraging van meer dan een half 

uur bedraagt slechts 3 %, een score die slechts door de fietsers kan worden 

overtroffen. Zoals ook ui t variant 15 (alle frequenties van het streekvervoer 

maal twee) is op te maken is deze gunstige score voornamelijk te danken aan 

de hogere frequenties van het streekvervoer. Men zou dit ook als volgt kunnen 

formuleren: indien men de frequenties van het streekvervoer verhoogt naar 

minimaal tweemaal per uur, heeft dit tot gevolg dat het aantal grote 

vertragingen i n zeer serieuze mate wordt gereduceerd. Opgemerkt dient te 

worden dat een dergelijke maatregel natuurl i jk wel een flinke stijging van de 

exploitatiekosten van het streekvervoer tot gevolg zou hebben. Dergelijke 

aspecten zijn, evenals bijvoorbeeld de perspectieven van technologische 

ontwikkeUngen, i n dit onderzoek echter buiten beschouwing gebleven. 

S c h e m a 1 Reistijdwaardering voor verschillende elementen van een reis 

• Een minuut voortransporttijd naar de bus en de tram v/ordt even zv/aar gewogen als 3,0 tot 

3,1 minuten rittijd 

• Een minuut voortransporttijd naar de sneltram, metro en trein wordt even zwaar gewogen als 

2,1 minuten rittijd 

• Het wachten op bus of tram wordt zwaarder gewogen don het wachten op hoogwaardiger 

openbaarvervoermiddelen zoals sneltram, metro en trein. Gemiddeld geldt dat 1 minuut 

wachten bij de instaphalte even zwaar weegt als 1,5 minuut rittijd. Bij een overstaphalte geldt 

een factor 1,3 

• Iedere overstap levert een extra weerstandsbijdroge van circa 6 minuten 

• Er is geen verschil voor wat betreft de weging van wachttijd tussen wachten op de bus en 

wachten op de tram 

• Reizigers waarderen de rittijd in sneltram, metro en trein in geringe mate lager dan de rittijd in 

bus en tram (de waardering van de rittijd in de sneltram, metro en trein bedraagt 0,9 maal die 

van de rittijd in de stadsbus) 
. Een minuut notransporttijd weegt evenveel als 1,1 minuut rittijd. Natransporttijd wordt blijkbaar 

veel lichter gewogen dan voortransporttijd 
• Een overstap waarbij niet of nauwelijks behoeft te worden gelopen levert 1,5 tot 1,8 minuten 

lagere overstappenalty dan een overstap waarbij wel een afstand moet worden overbrugd 
• Een overstap zonder een te overwinnen hoogteverschil levert een circa 1 minuut lagere over

stappenalty op don een overstap waarbij wel een hoogteverschil dient te worden overwonnen 
• Er kon geen verschil worden aangetoond tussen een overstap waarbij overig verkeer dient te 

worden gekruist en een overstap waarbij dit niet het geval is. 

B r o n : V o n d e r W a a r d ( 1 9 8 9 ) 
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g ^ ^ M g i T J I M J l l l V J gehanteerd. Omdat in figuur 5 naast de verandering in onbetrouwbaarheid 

tevens de veranderingen i n r i j t i jd en wachttijd zijn opgenomen wijken de 

resultaten af van de gegevens ln figuur 4 die alleen betrekking hebben op de 

verandering ln onbetrouwbaarheid. De resultaten van figuur 5 geven het belang 

aan van een zo integraal mogeüjke benadering. De volgende conclusies z i jn n u 

te trekken: 

* De varianten waarin de flets i n voor- en/of natransport een grotere rol kri jgt 

scoren verreweg het best (varianten 1, 2 en 3). Er is overigens wellicht 

sprake van een overschatting van het voordeel van het fletsgebrulk omdat 

comfort en het risico van diefstal bulten beschouwing bUjven. 

* Goed scoren de variant waarin aUe rijtijden met 10 % worden verminderd 

(variant 11), de variant waarin alle frequenties i n de ochtendspits ten minste 

op tweemaal per uur worden gezet (variant 12), de variant waarin stad- en 

streekvervoer niet meer te vroeg vertrekken (variant 20) en de variant waarin 

het streekvervoer op minimaal twee ritten per uur wordt gezet (variant 15). 

* Ook nog Interessant zijn de varianten waarin het streelcvervoer 

betrouwbaarder wordt gemaakt (variant 4b), waarin de overstaptijden 

worden verlengd (variant 7) en waarin o fhe t streekvervoer (variant 19) of het 

stadsvervoer (variant 18) niet meer te vroeg vertrekt. 

4. Conclusies 
Met betrekking tot het reizen per openbaar vervoer is weinig bekend over de 

betrouwbaarheid. Er is wel enige informatie beschikbaar over de 

rit-betrouwbaarheid van aUerlei openbaarvervoersystemen, echter er heeft nog 

geen onderzoek plaats gevonden naar de betrouwbaarheid van 

ketenverplaatsingen met het openbaar vervoer. Het onderhavige onderzoek geeft 

enkele bevindingen voor verplaatsingen in openbaarvervoerketens. Met behulp 

van simulatietechnieken is de rit-betrouwbaarheid omgerekend naar een 

reisbetrouwbaarheld voor een representatieve set reizen binnen Nederland en 

op drie tijdstippen (de ochtendspits, het dal en de zondag). Daarbij bleek dat 

openbaarvervoerreizigers i n tweederde van de gevaUen later aankomen dan 

volgens dienstregeling en l n éénderde van de gevaUen vroeger. 

De gemiddelde vertraging voor aUe reizen is ongeveer 10 % van de totale 

reistijd, wat neerkomt op gemiddeld zes minuten. Deze gemiddelde vertraging 

hangt sterk af van het aantal overstaps: zonder overstap geldt voor de bus een 

vertraging van 0,3 % tot 2,4 % afliaiUtelijk van het tijdstip, terwijl df t met één 

overstap oploopt van 2,3 % tot 10 % en bij twee of meer overstaps van 4,4 % 

tot 23,8 %. 

Het is opvaUend dat de betrouwbaarheid van het reizen per openbaar 

vervoer i n de spits nauweUjks verschik van die in het dal of bijvoorbeeld op 

zondagochtend. Dit i n tegensteUlng tot het reizen per auto, waarbij de spits de 

meeste onverwachte congestie oplevert. 

Een andere opvaUende uitkomst is dat de openbaarvervoerdienstverlening 

het minst betrouwbaar is i n de afstandsklassen 7,5 - 20 km, een afstand die in 

het woon-werkverkeer het meest voorkomt. Ook neemt de kans op een 

vertraging met meer dan v i j f minuten toe met de verstedelljklngsgraad van de 
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A b s t r a c t 

The main question asked in this article is: can the growing demand for road freight transport for 
supply chains in the building materials industry be explained by applying to it frameworks in 
which such demand is not only determined by the growth of GDP but also by the characteristics 
of the organisation of logistics as well. The analysis consists of three steps. Firstly, on the basis of 
the analysis of national and international transport logistics, vehicle kilometre growth can be 
explained by highlighting value density changes, by considering the handling factor and by 
looking at overage haul lengths, average payload weights and at the empty running factor. At 
the second stage, the effects of policy measures and technological developments upon the 
logistical strategies of firms is analysed. The research method chosen for this analysis was the 
case study method. Together, new regulations within the Dutch building sector and the 
increasing prevalence of prefobrication have led to the need to logistically restructure supply 
chains for building materials. At the third stage an explanation is given for how these 
developments have affected the factors that determine rood freight demand. It may be 
concluded that the models used seem to provide a valid explanation for the increasing demand 
of road freight traffic in the building materials industry 

1. Inleiding 
In de afgelopen tien jaar zijn in veel Europese landen zowel het nationale 

als het Internationale goederenvervoer, gemeten in tonkilometers, sterk 

gegroeid. Deze groei kan deels verklaard worden door de groei van het BNP. 

Deze verklaring is echter niet vanzelfsprekend. Ook maatschappelijke en 

technologische ontwikkelingen, die nauw samenhangen met veranderingen ln 

de logistieke organisatie van bedrijven, zijn van grote invloed op de vraag naar 

goederenvervoer. 

Doel van dit artikel is de veranderende vraag naar goederenwegvervoer te 

verklaren vanuit met name veranderingen in de logistieke organisatie van 

bedrijvend In de praktijk blijken deze veranderingen per saldo een groei van 

het goederenwegvervoer tot gevolg te hebben gehad. Volgens Bleijenberg (1998) 

ls echter weinig bekend over de oorzaken van deze groei en ls hier ook weinig 

onderzoek naar gedaan. Een uitzondering hierop vormt de analyse van 

McKinnon en Woodburn (1996). Zij hebben een model ontwikkeld waarmee de 

groei van het aantal voertuigkilometers nader wordt verklaard met behulp van 

een aantal statistische indicatoren. Toe- of afname van de waarden van deze 

indicatoren wordt met name bepaald door veranderingen ln de logistieke 

orgarüsatie van bedrijven. Deze veranderingen zijn enerzijds het gevolg van 

factoren blrmen het bedrijf, anderzijds van factoren vanuit de omgeving van het 

bedrijf. De relatie tussen de logistieke organisatie van een bedrijf en deze 

factoren staat centraal i n het SPITS-modeP. Laatstgenoemd model kan als 

aanvuUing op het raamwerk van McKinnon en Woodburn worden gezien. Dit 

raamwerk geeft aan welke indicatoren een verandering van het aantal 

voertulgküometers nader verklaren. Het SPITS-model gaat i n op de vraag 

waarom en hoe veranderingen in de orgarüsatie van bedrijven tot een toe- of 

afname van het aantal voertuigkilometers leiden. 

Met behulp van belde modellen wordt l n dit artikel een verklaring gegeven 

voor de groeiende vraag naar het wegtransport i n Nederiand aan de hand van 
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. De waardedichtheid: de waarde van de producten uitgedrukt per ton of m^. 

De groei van de waardedlcfitheld wordt afgeleid door ontwikkelingen in de 

reële productiewaarde te vergelijken met ontwikkelingen l n het 

geaggregeerde productiegewicht. 

• De modal split geeft aan welk deel van het goederentransport over de weg 

gaat en welk deel vla ander modaliteiten vervoerd wordt. Veranderingen i n de 

modal split worden benaderd door het gewicht van het deel van de 

bouwmaterialenproductle dat over de weg vervoerd wordt te vergelijken met 

het totale productiegewicht (dat i n principe door alle transportmodaliteiten 

vervoerd wordt). 

• De handling factor geeft de veranderingen in het aantal ritten ln de totale 

logistieke keten en daarmee in het aantal overslagbewegingen van een 

product i n de keten weer. Omdat een logistieke keten ui t verschillende 

schakels bestaat worden goederen op meerdere punten in de keten 

overgeslagen. Het gemeten gewicht van bouwmaterialen geladen i n 

wegtransportmiddelen is dan ook een veelvoud van het gewicht van de 

productie vervoerd over de weg (dat alleen op het moment van productie 

gemeten wordt). Een toename van de handling factor betekent meer 

overslagbewegingen en duidt op een toename van het aantal schakels i n de 

logistieke keten. 

. De gemiddelde lengte van een rit van producent naar consument staat voor 

de lengte van een rit tn één schakel i n de keten. Het totaal aantal 

tonkilometers wordt bepaald door de ritlengte maal de gemiddelde belading. 

Met andere woorden, het aantal tonkilometers (de totale vervoersprestatle) 

wordt enerzijds bepaald door de omvang van de productie en consumptie en 

anderzijds door de ruimtelijke organisatie daarvan (de transportafstanden). 

• Het gewicht van een gemiddelde lading, uitgedrukt in aantal ton per 

voertuig, wordt bepaald door het laadvermogen van het transportmiddel 

maal de beladingsgraad. 

. De Indicator voor het leegrijden wordt bepaald door het aantal leeg gereden 

kilometers te vergelijken met het totaal aantal transportkilometers. Het 

aantal voertuigkilometers (de verkeersprestatie) wordt enerzijds bepaald door 

het aantal tonkilometers, anderzijds door de kwaliteit van de 

transportloglstlek. 

De indicator van de waardedichtheid zegt iets over de aard van het product 

en de marktcondities. De overige indicatoren zijn gerelateerd aan de logistieke 

organisatie van bedrijven in een keten. Als alle bovengenoemde indicatoren 

stabiel blijven is volgens McKinnon en Woodburn (1996) de verandering i n het 

aantal voertuigkilometers geUjk aan de verandering in de waarde van de 

geconsumeerde en/of geproduceerde goederen. In praktijk kunnen de 

genoemde indicatoren echter onafhankelijk van elkaar variëren. 

In figuur 2.1 zijn de uitkomsten van de analyse van de groei van het 

wegvervoer van bouwmaterialen weergegeven. Deze figuur betreft de periode 

1985-1995 en omvat een gehele economische cyclus van conjunctuur en 

recessie. Ondanks de toegenomen waardedichtheid van bouwmaterialen (+ 7%) 
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betekenen een sterke toename van het aantal tonküometers . Het gewicht van 

een gemiddelde lading ls met 14% toegenomen, het leegrijden met 16%. 

Uiteindelijk resulteert dit l n een groei van voertuigkilometers van 56%. 

3. De logistieke organisatie van een bedrijf 

3.1 Het SPITS-model 

- stimuieringsmaatregelen 
- beperkende maatregelen 
- regulering 
- wetgeving 
- normen en waarden 

politiek/ 
maatschappelijk | 

- capaciteit 
- kwaliteit 

- nieuwe opslag, productie 
en ven'oerlechnieken 

- mechanisering/ 
automatisering 

- telematica 

- bevolkingsgroei 
- opbouw 
- beroepsbevolking 

infrastructuur technologie 

- rentestand 
- conjunctuur 
- wisselkoersen 
- globalisering 
- loonvonning 
- arbeidsverdeling 

economie demografie 

productkenmerken 
- seizoensgevoeligheid 
- waardedichtheid 
- volumegewicht verh. 
- verpakkingsdichtheid 
- bederfelijkheid 
- verschijningsvorm 

SALE 

marlctltenmertten 
- substihieerbaartieid 
- marktspreiding 
- Idantdichtlieid 
- vraagfrequentie 
- marlctomvang 
- marktvorm 
- productlevenscyclus 

OMGEVING 

kenmerken 
customer service 

- levertijd 
- bescliikbaarheid 
- klantspecificiteit 
- leverbetrouwbaarheid 
- assortimentsbreedte 

bedrijfskenmerken 
- type onderneming 
- commerciële distributiekanalen 

kenmerken PIT 

- kapitaalintensiteit 
- vervoersintensiteit 
- arbeidsintensiteit 
- volumeverandering 
- orderdoorlooptijd 
- plaats KOOP 

SOURCE 
grondstoffen, energie 
arbeid, kapitaal 

kenmerken 
- beschikbaarheid 
- locatie 
- verkrijgbaarheid 
- waardedichtheid 
- volume-gewichtverh. 
- verschijningsvorm 

Figuur 3.1 Het SPITS-model 

In de voorgaande paragraaf ls aangegeven wellte indicatoren een groei van 

het aantal voertuigkilometers nader verklaren. De volgende stap ln de analyse 

is de vraag waarom het aantal voertulgldlometers ls gestegen. Deze groei wordt 

met name bepaald door veranderingen ln de logistieke organisatie. Voor deze 

analyse wordt gebruik gemaakt van het SPITS-model'^. In dit model wordt een 

relatie gelegd tussen het logistieke systeem van een bedrijf en factoren die dit 

systeem beïnvloeden. In dit model bestaat het logistieke systeem van een 

bedrijf ui t de volgende elementen: 

• source: de locaüe van grondstoffen, arbeid en kapitaalgoederen noodzakelijk 

voor de productie; 

• production: het aantal en de locatie van productiefaciliteiten en de 

gehanteerde productiemethoden. Indicatoren zijn, bijvoorbeeld, kapitaal- en 

arbeidsintensiteit en de 'batch'-grootte; 

• inventory: het aantal en de locatie van voorraadfacUltelten, 

veülgheidsvoorraden, gebruikte order-piclang en handlingtechnieken, etc; 

• transport, keuze van de modaliteit, capaciteit van het voertuig, en andere 

aan het transport gerelateerde beslissingen; 

' Zie noot 3. 
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I ^FBIFKl i a i I Producten die op basis van marktkenmerken als omvang, marktspreiding, 

klantdichtheid en vraagfrequentie geclusterd kunnen worden, worden 

aangeduid als een marktfamllie. Producten die tot dezelfde product- en 

marktfamiUe behoren, worden een logistieke familie genoemd. Bedrijven die 

met hun producten deel uitmaken van dezelfde logistieke famüle hebben te 

maken met overeenkomstige logistieke afwegrngsvraagstukken en logistieke 

grondvormen. In dit artikel staat de logistieke familie van bouwmaterialen 

centraal. Uit de SPITS-karakteristiek bl i jkt dat deze goederengroep (zowel als 

grondstof als ook als half fabr ikaat /eüidproduct) zich kenmerkt door een lage 

waardedichtheid (zie tabel 3.1) .̂ 

Tabel 3.1: De logistieke familie van bouwmaterialen 

(L = laag, H = hoog) 

Grondstof Halffabrikaat/Eindproduct 

Productkenmerken 

• waardedichtheid L L 

• verpakkingsdichtheid H L 

• houdbaarheid H H 

Marktkenmerken 

• spreiding H H 

• omvang H H 

• klantdichtheid L L 

• vraagfrequentie L L 

' TNO Inro, 1993. 

' Voor veel producten uit deze 
categorie (bulkgoederen en de 
grote stukgoederen als 
prefabbetonelementen) is de 
term verpakkingsdichtheid (het 
aantal verpakkingseenheden per 
gehanteerde volume-eenheid) 
een nogal kunstmatig begrip. 

Bouwmaterialen kunnen ln twee categorieën worden onderverdeeld. 

Enerzijds zijn er de elementaire bouwcomponenten of ruwe bouwmaterialen, 

zoals betonelementen, hout, staal en bakstenen. Op staal na vinden zij vooral 

in de bouw hun belangrijkste toepassing.^ De productfamlHe grondstof 

beschrijft deze categorie (zie tabel 3.1). Anderzijds zijn er de producten en 

materialen die ln verschillende sectoren worden gebruikt, zoals verven, lijmen, 

keramiek en elektrische onderdelen. Deze producten behoren tot de categorie 

halffabrikaat/eindproduct (zie tabel 3.1). Tussen beide categorieën zijn de 

volgende verschillen waar te nemen: 

• de waardedichtheid van ruwe bouwmaterialen is relatief lager; 

• producenten van ruwe bouwmaterialen zijn meestal georiënteerd op de 

nationale markt, producenten van materialen u i t de tweede categorie hebben 

vaker een Europese oriëntatie; 

• ruwe bouwmaterialen worden meestal direct vanaf de fabriek op de 

bouwplaats geleverd, i n de keten van producten u i t de tweede categorie 

spelen intermediaire partijen een belangrijke rol (deze keten kent meer 

schakels) 

Vanwege bovengenoemde verschillen tussen beide categorieën 

bouwmaterialen zal i n dit artikel waar nodig worden aangegeven op welk type 



afname van het aandeel van de (gesubsidieerde) sociale woningbouw en de 

toename van de vrije sector bouw, anderzijds de introductie van minder 

gedetailleerde bouw- en woontechnische voorschriften. Beide ontwikkelingen 

hebben tot meer invloed van de consument op het eindproduct geleid. Een 

belangrijk gevolg van deze ontwikkeling is de toenemende vraag naar diversiteit 

in het aanbod, zowel l n prijs als in afwerkingsniveau (Voordijk, 1996). Deze 

toegenomen productvariëteit vraagt om een andere logistieke benadering. Het 

wordt onmogelijk voor bedrijven ieder product ui t voorraad te leveren. De druk 

om voorraden te verlagen heeft i n de bouwmaterialenhandel geleid tot het 

ontstaan van centrale magazijnen die voor doe-het-zelf vestigingen en 

vestigingen voor de professionele markt (aan- en onderaarmemers) voorraden 

aanhouden en tevens als cross-docking faciliteit fungeren. Deze centralisatie is 

verder gestimuleerd door schaalvergroting, overnames en fusies van 

bouwmaterialenhandels. Sinds het midden van de jaren '80 heeft zich in deze 

sector een sterk concentratieproces voltrokken (SBR, 1993). Hierdoor zi jn 

nationale handelsbedrijven ontstaan met vestigingen verspreid over het gehele 

land. Deze bedrijven zijn i n staat voorraden op een meer efficiënte wijze over de 

geledingen van de distributiekolom te verdelen en zo voorraadkosten terug te 

dringen. 

De toenemende vraag naar diversiteit heeft er ook toe geleld dat de orders 

kleiner zijn geworden. Daarnaast eisen aannemers steeds vaker dat materialen 

Just-in-time op de bouwplaats worden aangeleverd. I n het verleden werd een 

order van bijvoorbeeld 1000 m^ tegels l n een keer op de bouwplaats geleverd. 

Tegenwoordig eist de aannemer vier leveringen van 250 m^. Deze ontwikkeling 

naar just-in-time leveringen heeft tot gevolg gehad dat het aantal ritten tussen 

detailhandelsvestiging en bouwbedrijf de laatste tien Jaar is toegenomen. 

Daarnaast wordt per rit minder meegenomen. Om die reden maken met name 

detailhandelsvestigingen tegenwoordig gebruik van vrachtwagens met minder 

netto laadvermogen dan voorheen. De toegenomen productvariëteit van ruwe 

bouwmaterialen, bijvoorbeeld van prefabbetonelementen, ls voor fabrikanten 

een stimulans geweest voor implementatie van meer flexibele 

productietechnologieën en concentratie van de productie van niet-standaard 

producten in bepaalde vestigingen. 

4.1.2 Regelgeving en transport 

Regelgeving met betrekking tot het transport van bouwmaterialen zijn van 

grote invloed op de logistieke organisatie van bedrijven. Dit geldt zowel op 

Europees als ook op nationaal en gemeentelijk niveau. Met name Europese en 

nationale regelgeving stimuleren het gebruik van alternatieve modaliteiten en 

trachten daarmee de groei van het wegvervoer te verminderen. 

In de meeste Europese landen bedraagt het netto maximale laadvermogen 

ongeveer 24 ton. In Nederland is deze capaciteit 31 ton. BIJ export van 

bijvoorbeeld prefabbetonelementen betekent dit dat vrachtwagens niet volledig 

belast mogen worden. Resultaat is dat voor transport van bouwmaterialen naar 

omringende landen meer trucks worden Ingezet en de kosten dus toenemen. 
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|öX°|o)!illlKpl ll^iSi] 4.1.3 Milieuwetgeving 

Meer aandacht voor het müleu heeft geleid tot producten met een hogere 

waardedichtheid. Betonproducten met een lager gewicht maar eenzelfde sterkte 

zijn hier een voorbeeld van. Daarnaast is sinds 1 januari 1997 de Nederlandse 

regelgeving ten aanzien van de afvoer van bouw- en sloopval aanzienlijk 

strenger geworden. Deze verandering heeft tot een toenemende complexiteit van 

de logistiek rondom bouwprocessen en de bijbehorende planning van het 

transport geleid. Dit vormt een stimulans voor het gebruik van een 

geautomatiseerde planning voor de inzet van transportmiddelen. 

4.2 Technologische ontwikkelingen 

4.2. J Prefabricage van bouwsystemen 

Prefabricage van bouwmaterialen betekent een toename van 

productieactlvltelten bij industriële toeleveranciers. Prefabricage is sterk fabriek 

georiënteerd en kan tegenover de traditionele wijze van bouwen geplaatst 

worden die sterk bouwplaats georiënteerd is. Bij traditioneel bouwen worden 

laagwaardige buikmaterialen, zoals zand, grind en cement, uit de directe 

omgeving naar de bouwplaats getransporteerd en daar verwerkt. Belangrijke 

eigenschap van prefabricage is dat ambachtelijk werk op de bouwplaats wordt 

vervangen door productie onder geconditioneerde omstandigheden ln een 

fabriek (Gann en Senker, 1993). Dit heeft belangrijke gevolgen voor de logistiek. 

Ten eerste kenmerken prefabelementen ln vergelijking met buikmaterialen zich 

door een hogere waardedichtheid. Deze neemt verder toe omdat fabrikanten 

tegenwoordig niet alleen prefabbouwcomponenten aanbieden maar ook 

complete bouwsystemen. Fabrikanten nemen een afgerond gebouwdeel voor 

hun rekening. Hierbij kan men denken aan een gevelleverancier die 

bijvoorbeeld ook het glas, de deuren, het metselwerk en de dakbedekking 

levert. Daarnaast heeft prefabricage geleid tot een toename van de 

lading-omvang en laadvermogen van transportmiddelen. Prefabricage vindt op 

een beperkt aantal locaties plaats hetgeen tot grotere transportafstanden 

tussen fabriek en bouwplaats heeft geleid. 

4.2.2 Flexibele productiesystemen 

De productie van componenten onder geconditioneerde omstandigheden i n 

de fabriek biedt l n vergelijking met het ambachtelijk werk op de bouwplaats 

meer mogelijkheden voor (flexibele) productiesystemen en een planmatig 

vastleggen van de verschillende fasen in het bouwproces. Flexibele 

malsystemen die efficiënt een grote variëteit aan producten kunnen 

voortbrengen zijn hier een voorbeeld van. De beschikbaarheid van dergelijke 

technologieën maakt specialisatie van productiefaciliteiten minder 

noodzakelijk. Tegelijkertijd stimuleren deze technologieën flexibele antwoorden 

op de marktvraag en just-in-time toeleveringen (Aklntoye, 1995). Dit gaat 

gepaard met kleinere zendingen en lagere voorraden. Prefabricage met behulp 

van flexibele productiesystemen betekent tegelijkertijd een toenemend gebruik 

van informatiesystemen. De aan- en afvoer naar en van de bouwplaats en het 



T a b e l 4 . 1 V e r a n d e r i n g e n i n d e l o g i s t i e k e o r g a n i s a t i e v a n b e d r i j v e n 

Logistieke organisatie Sourcing Production Inventory Transport CS Belang 

specia geen alterna
waarde lisatie voorraad tieve 
bouw produktie flexibele centra cross kleinere kleiner gebruik modali nacht

materialen vestiging produktie lisatie docking zending voertuig IT teiten distributie JIT 

Maatschappelijke 
ontwikkelingen: 
• afname sociale 

woningbouw en 
deregulering ++ -1- -i- ++ ++ ++ 0 0 0 ++ -n-

• harmonisatie 
++ -n-

maximum laad 
capaciteit 0 0 0 - 0 0 + + + 0 0 -1-

• toename accijns of 
sociale lasten 0 0 0 - 0 0 0 -1- + + 0 + 

• Rijtijdenbesluit 0 0 0 0 0 0 0 + -1- + 0 + 
• verbod transport 

in stadscentrum 0 0 0 0 0 0 + + 0 0 + 
• milieuwetgeving + 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 + 

Technologische ont
wikkelingen: 

• prefabricage van 
bouwsystemen -H- 0 0 0 0 _ _ + 0 0 -t- ++ 

• flexibele productie
++ 

systemen + - + 0 + 0 + 0 0 + + 
• beschikbaarheid IT 0 0 + ++ + 0 + 0 0 + + 
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veel bouwmaterialen en de lage transport;kosten van de binnenvaari: is deze 

modaliteit vooral interessant voor de langere afstanden. De binnenvaart wordt 

in de bouwmaterialenindustrie nu alleen gebruikt voor de toevoer van 

bulkmaterialen als zand, grind en cement. Overslagkosten zijn echter hè t 

obstakel voor multi-modaal vervoer van bouwmaterialen. Short sea transport 

(bijvoorbeeld tegels uit Portugal) en spoorvervoer zijn echter in het 

tnternationaal transport kansrijke modaliteiten. 

5.3 Handling factor 

In een logistieke keten wordt de handling factor bepaald door het aantal 

overslagbewegingen. Toe- of afname van het aantal schakels in de keten 

beïnvloedt dit aantal. Ruwe bouwmaterialen, zoals betonelementen, gaan in de 

meeste gevaUen rechtstreeks van fabriek naar bouwplaats en hierin wordt geen 

verandering verwacht. Dit betekent dat voor dit type goederenstromen de 

handling factor constant bl i j f t . Wel wordt de handling van producten binnen 

bedrijven efficiënter door integratie van de productieplanning in de fabriek en 

de assemblage-planning op de bouwplaats. 

In de bouwmaterialenhandel hebben fusies en overnames geleid tot 

nationale handelsbedrijven met regionale vestigingen voor de doe-het-zelvers en 

de professionele markt. Tussen deze handelsbedrijven en de fabrieken is de 

groothandel als intermediaire partij verdwenen. De centrale magazijnen van 

handelsbedrijven hebben de functie van de groothandel overgenomen. Deze 

magazijnen nemen ook voorraad en handling functies van 

detailhandelsvestigingen over. In toenemende mate worden i n het centrale 

magazijn voor specifieke klantengroepen orders klaargemaakt en lopen fysieke 

goederenstromen rechtstreeks van centraal magazijn naar de bouwplaats. De 

groei van deze directe levering betekent dat de lokale vestiging als schakel i n de 

fysieke goederenstroom aan belang Inboet. Gevolg ls dat een schakel i n de 

keten wegvalt waardoor minder handling plaats vindt. Deze ontwikkeling is 

gestimuleerd door gebruik van informatiesystemen als planningsinstrument 

voor de voorraden en de leveringen. OnduideUjk is echter wat de gevolgen 

hiervan zijn voor het aantal voertuigkilometers. In het ideale geval Uggen er 

geen voorraden meer bij de lokale vestigingen. Deze fungeren uitsluitend als 

shovwoom. Daar staat echter tegenover dat het just-in-time leveren om meer 

handling vraagt. 

blijven. De toenemende waarde van bouwmaterialen biedt meer financiële 

ruimte om gebruik te maken van het relatief dure wegtransport, ook voor de 

langere afstanden. Ook kleinere zendingen en de toename van just-in-tlme 

leveringen hebben het vervoer over de weg gestimuleerd. 

In de toekomst zijn de binnenvaart en het spoorvervoer mogelijke 

alternatieven voor het transport over de weg. Vanwege de laagwaardigheid van 

5.4 Gemiddelde ritlengte 

Voor de fabrikanten van betonelementen ls de gemiddelde afstand tussen 

fabriek en bouwplaats toegenomen. Een belangrijke reden daarvoor ls de groei 
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^ ^ ^ M a ^ p m i l ' B i r Q i magazijn-detallhandelsvestiging. Op deze trajecten is een bundeling van 

vervoersstromen mogelijk. Het laadvermogen en de beladingsgraad van 

transportmiddelen die ingezet worden tussen lokale vestiging en bouwplaats is 

echter gedaald als gevolg van het toenemend belang van just-in-time leveringen 

en het streven naar verlaging van voorraden op de bouwplaats. Hierdoor daalt 

ook de zendingsgrootte. Vroeger was het gebruikelijk dat één order als geheel 

vanaf de fabriek afgeleverd werd op de bouwplaats. Tegenwoordig wil de 

aannemer die ene order i n delen toegeleverd zien op de bouwplaats. Gevolg is 

een toename van de frequentie van de ritten tussen vestiging en bouwplaats en, 

daaraan gerelateerd, het gebruik van kleinere transportmiddelen. 

5.6 Leegrijden 

Voor productiebedrijven van bouwmaterialen is leegrijden normaal. Voor 

transporteurs van prefabbetonelementen zi jn tarieven op de markt voor 

retourvracht zeer laag. Daar staan relatief hoge investeringen in 

gespecialiseerde kranen op de vrachtwagen zelf tegenover. Om deze 

gespecialiseerde machines optimaal te gebruiken worden geen retourvrachten 

meegenomen, maar i n plaats daarvan wordt na aflevering van de producten 

snel teruggereden. Dit geldt met name in een situatie van overbezetting waarbij 

een transporteur veel ritten moet maken. Bij onderbezetting zijn retourvrachten 

financieel interessanter. De hogere waardedichtheid van bouwsystemen biedt 

voldoende marges om de kosten van leegrijden te compenseren. Daarnaast is 

leegrijden met name door just-in-time leveringen ln het traject 

detailhandelsvestiging - bouwplaats toegenomen. Bij detailhandelsvestigingen 

wacht men niet meer tot voldoende lading beschikbaar is voor een volle r i t . 

Gevolg is dat per afleveringsronde minder adressen worden aangedaan. Ook 

hier geldt dat informatiesystemen als planningsinstrument tot muider 

leegrijden kan leiden. 

In tabel 5.1 zijn de effecten van de veranderingen in de logistieke 

organisatie i n de bouwmaterialenketen op de zes onderschelden kritische 

indicatoren samengevat. 



laadvermogen en bouvrtechnologie nauw met elkaar zijn verweven. Per saldo 

hebben bovengenoemde ontwikkelingen tot een daling van de handling factor 

en een toename van de modal spUt, de ritlengte, het laadgewicht en het 

leegrijden geleid. Een aanzienlijke groei van het aantal voertuigkilometers is het 

gevolg. 

Conclusie is dat op basis van de analyse van nationale en rnternatlonede 

transportstatistieken en case-studies van logistieke ketens een valide 

verklaring kan worden gegeven voor de groeiende vraag naar wegtransport i n 

de bouwmatericdenindustrie. 
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Bijlage 1 Methodologie en data-verzameling 

Voor bepaling van de verschillende groeivoeten zijn voor verschillende 

sectoren productie- en transportstatistieken verzameld ui t dejaren 1980, 

1985, 1990 en 1995. Hierbij deed zich een aantal problemen voor. 

Ten aanzien van de productie bleek dat gedetailleerde statistieken alleen 

beschikbaar waren voor 1986, 1990 en 1993. Op een hoger geaggregeerd 

niveau kunnen wel gegevens ui t de Nationale Rekeningen verlo-egen worden 

voor de gekozen jaren 1980, 1985, 1990 en 1995. De verondersteUing is 

gemaakt dat de samenstelling van sectoren in 1986 min of meer gelijk is aan 

die l n 1980 en 1985. Dezelfde verondersteUing is gemaakt voor data uit 1993 

en 1995. 

Een tweede probleem met de productiestatistieken heeft betrekking op de 

aUelding van de waardedichtheid. Nederlandse statistieken over de 

binnenlandse productie beschikken i n het algemeen over gegevens met 

betrekking tot de productiewaarde. In- en uitvoergegevens in de 

Maandstatistiek voor de buitenlandse handel hebben zowel informatie over 

waarde als over het gewicht van de geïmporteerde en geëxporteerde goederen. 

Deze gegevens zijn als benadering gebruikt voor de bepaling van de 

waardedichtheid van de binnerdandse productie. 

Gegevens over de gemiddelde ritlengte, het laadvermogen, de 

beladtngsgraad en niveau van leegrijden zijn voor Nederlandse transporteurs 

besch&baar. Deze ratio's zi jn noodzakeUjk om tonlólometers en 

transportkilometers te schatten. Een probleem met de transportstatistieken is 

echter dat deze gegevens voor buitenlandse transporteurs afwezig zijn. Uit de 

Statistiek voor aan-, af- en doorvoer kan de omvang van het vervoerd gewicht 

afgeleid worden. Daarnaast is verondersteld dat de waarden van de ratio's voor 

de Nederlandse en buitenlandse transporteurs ongeveer gelijk zijn. 

Een tweede probleem met transportstatistieken ls dat voor 1980 en 1985 

zeer gedetaUleerde gegevens niet beschikbaar zijn. In bepaalde gevallen is 

verondersteld dat de gemiddelde groei voor specifieke productgroepen (2-digit 

niveau) gelijk was aan de gemiddelde groei van de verzameUng van deze 

groepen (1-digit niveau). Deze benadering maakt het mogeUjk om gedetalUeerde 

schattingen te malten van de verschiUende ratio's voor dejaren 1980 en 1985. 
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Een meta-analyse voor de verklaring van 
de variatie in de vraagelasticiteiten voor 
het openbaar vervoer 

Een vergelijkende studie in diverse Europese landen 

Prof. dr. P. Nijkamp 

A b s t r a c t 

lt is surprising to observe that empirical estimates relating to demand elasticities in the transport 
sector tend to demonstrate great diversity. It is therefore difficult to draw general conclusions and 
to apply rules of thumb. This article endeavours to trace which are the generic and which ore 
the specific factors that are responsible for the differences in demand elasticities for public 
transport in various European countries (Norway, Finland, England and the Netherlands). On 
the basis of a brood-based database on attempt has been made to execute a comparative 
meta-analysis relating to various empirical studies carried out in the post. Due to the inherent 
lack of comparability afforded by the statistical material a new method has been developed, the 
so-called rough set analysis method. 

This analysis led to the conclusion that it is particularly two factors adhered to the research 
method which may be considered accountable for the noted differences, namely, the aggregate 
level of the analysis (especially aggregated empirically based research methods versus 
disaggregated choice models] together with fundamental differences in model assumptions. 
Alongside of this there are also country-specific mobility patterns, the number of competing 
modes of transport and the type of data collected which provide on explanation for the 
discrepancies in elasticities. 

1. Inleiding 
In een tijdperk van meer marktw^erking In het vervoer is een tendens 

waarneembaar van een grotere interesse in de flnancieel-economische en 

vraagaspecten van het vervoerssysteem. Inefficiënties dienen te worden 

opgeruimd en een gebrekkige aansluiting tussen vraag en aanbod dient te 

worden verbeterd. Toch kan thans moeilijk worden gesproken van een optimale 

uitkomst van het marktproces, getuige de vele files, de doorgaande 

milieubelasting van het vervoer of de nagenoeg lege autowegen in perifere 

gebieden. Blijkbaar is het prijsmechanisme er nog niet in geslaagd een balans (in 

kwantitatieve en kwalitatieve zin) te vinden tussen vraag en aanbod. Bij 

sommigen leeft het idee dat de Invoering van marktprincipes een effectief 

medicijn is tegen alle fricties ln het vervoerssysteem. Maar het is natuurli jk de 

vraag of bij een grote variëteit aan actoren, het bestaan van diverse (deels 

concurrerende, deels complementaire) vervoerswijzen, de invloed van een r i jk 

scala aan vervoersmotieven, het bestaan van externe effecten, grote verschillen 

ln afstandsoverbrugging en lokaal verschillende vervoerscondities een 'eenvoudig' 

prijsmechanisme in staat is adequate gedragsresponsen te genereren. 

Daartoe is het nodig meer Inzicht te hebben in de prijselasüciteit van de 

vervoersvraag, want daarmee wordt uitgedrukt welke de geïnduceerde vraageffecten 

zijn van een stijging in het prijskaartje voor het vervoer. Dit anal34isch hulpmiddel 

heeft reeds een lange geschiedenis en is bij het beleid ten aanzien van 

prijsstijgingen in het openbaar vervoer herhaaldelijk toegepast. Maar hetzelfde 

hulpmiddel wordt ook gebruikt door fiscale autoriteiten om de 

belastingopbrengsten van een verandering in benzineaccijns te ramen of om de 

opbrengsten van een tolweg of tolturmel te ramen. Ook in de recente discussie over 

'road pricing' speelt dit instrument een belangrijke rol (zie bijv. Verhoef, 1997). 
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De toepassing van verschülende methoden onder verschillende 

omstandigheden zal naar verwachting verschillende resultaten opleveren. Is 

een gemiddelde dan zinvol? Zo voegt Goodwin (1992) verschillende ramingen 

van de prijselasticiteit van de vraag naar vervoer vla een bepaalde vervoerswijze 

kritiekloos samen tot een gemiddelde, onder weglating van een paar resultaten 

vanwege hun 'incomprehensibility or absurdity'. Oum et al. (1990) 

daarentegen, berekenen juis t geen gemiddeldes, maar geven een range V c i n 

variaties i n elastlcltelten; zij presenteren dan een 'most Ukely range' van 

elastlciteitswaarden voor diverse vervoerswijzen. 

Een overzicht van diverse uitgevoerde studies naar de waarden van 

prijselasticiteiten van de vraag naar vervoer leidt dus tot de conclusie dat er 

een grote variëteit is l n onderzochte vervoerswijzen, databases en 

schattingsmethoden. De vraag is dan of u i t een verzameling heterogene 

resultaten op basis van een vergelijkende (contrast-)analyse toch een synthese 

te vinden valt. Uiteraard zal het moeüijk zijn tot een generalisatie te komen, 

maar het vinden van verschillen en overeenkomsten in achtergronden is reeds 

interessant, zeker met het oog op een overdraagbaarheid van partiële 

resultaten. Een illustratie is te vinden bij Oum et al. (1992) die voor specifieke 

marktsegmenten (autogebruik, stedelijk openbaar vervoer) hebben berekend 

dat de desbetreffende elastlcltelten onveranderlijk zeer laag zijn. De auteurs 

concluderen dan het volgende: 'Whüe some generalisations, particularly on 

demand elasticities of car usage and urban transit are possible, 

across-the-board generalisations about transport demand elasticities are 

impossible'. 

In het thans voorliggende artikel zal de zoeker worden gericht op 

elastlcltelten afgeleid ui t empirische studies. In principe kan men zulke 

elastlcltelten afleiden ui t macro gegevens, survey-onderzoek of 

gedesaggregeerde vervoersvraagmodellen (bijv. loglt-modeUen). Ook hier z i jn i n 

het algemeen grote variaties te verwachten vanwege methodische verschillen. 

Zo toont Halcrow Fox (1993) aan dat elastlcltelten op basis van empirische 

studies zo'n 50% tot 200% kunnen verschülen van ramingen op basis van 

modelberekeningen. Zulke modelberekeningen omvatten in het algemeen 

minder variabelen dan directe empirische schattingen, zodat de variatie 

geringer is. Aangezien 'echte' empirische schattingen impliciet een 'system-wlde 

coverage' hebben, zijn modelschattingen daarom als mü i imum ramingen te 

beschouwen. 

3. Mogelijke oorzaken van variantie in elasticiteit 
Nu is aangegeven dat de variatiebreedte van prijselasticiteiten van de vraag 

naar (openbaar) vervoer groot kan zijn, is het zirmig dieper op de oorzaken in te 

gaan. Er zijn op z'n minst een vi j f ta l brormen van verschülen te noemen: 

• definltleverschiUen 

• type elasticiteit 

• het keuzespectrum voor vervoer 
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WffinBuEMiiai • De aard van het marktsegment. Er zijn onder de Idasse van vragers van 

vervoersdiensten diverse segmenten te onderschelden met verschillende 

prljsgevoellgheden voor beleidsmaatregelen. Ook het vervoersmotlef kan een 

grote Invloed uitoefenen op de elasticiteit. Zo hebben pendeltrips doorgaans 

een geringere prijsgevoellgheld dan vrijetljdstrips, zodat ook de 

prijselasticiteit verschlUen kan vertonen afhankelijk van de dag en het 

tijdstip waarop gereisd wordt. 

Het keuzespectram voor vervoer 

Een belangrijke factor die vaak bepalend ls voor de hoogte van de 

prijselasticiteit van de vraag naar vervoer ls de mate waarin een reiziger kan 

substitueren tussen verschülende vervoerswijzen, reisroutes of eventueel 

vertrektijdstippen. In geval van zgn. 'captive' reizigers zal de prijselasticiteit zeer 

laag zijn; l n geval van volledige substitutie daarentegen hoog. Het valt daarom 

gemakkelijk m te zien dat de prijselasticiteit mede bepaald wordt door: 

• Het aggregatieniveau van de verschillende vervoersalternatieven. Bij een hoog 

aggregatieniveau van alternatieven ls het aantal substituten geringer en dus de 

prijselasticiteit lager. Daarenboven leidt een hoog aggregatieniveau tot een 

ultmlddeUng van de heterogeniteit ln vervoerswijzen en prijselasticiteiten. 

Bijvoorbeeld, een geaggregeerde prijselasticiteit voor het openbaar vervoer zegt 

nog weinig over de prijsgevoellgheld van de vraag naar busvervoer 

• De tijdshorizon. Op korte termijn zullen veel reizigers hun gedrag niet 

kunnen aanpassen, maar op lange termijn ls ook verhulsgedrag denkbaar. 

In veel gevallen zal er daarom sprake zijn van Inertie bij kortetermljn 

elastlcltelten. 

• De vervoersafstand. De flexibiliteit van de reiziger bij korte vervoersafstanden 

is in het algemeen groter dan bij lange afstanden. En dus zal waarschijnlijk 

ook de prijsgevoeUgheid bij korteafstandstrips groter zijn. Dit gegeven is bijv. 

van belang bij vervoersenquêtes, waar soms de lengte van de 

vervoersbeweglng niet gevraagd wordt. 

• Onzekerheden. In veel gevaUen hebben reizigers onvoldoende informatie over 

reistijd en -kosten. Daardoor wordt hun gedrag vaak meer bepaald door 

percepties dan door objectieve feiten. Dientengevolge is de schattmg van 

prijselasticiteiten onderhevig aan diverse perceptiefouten. 

Onderzoeksmethodiek 

De toegepaste onderzoeksmethodiek en de daarop gebaseerde modelspeciflcatle 

is soms bepalend voor de raming van elastlcltelten. Kenmerkende verschlUen 

kurmen onder meer zijn: 

• Punt- versus boogelasticltelten. Een vraagcurve zal tot verschiUende 

uitkomsten lelden, als deze curve een veranderende elasticiteltswaarde heeft. 

Zeker i n geval van signiflcante prijsveranderingen valt het gebruik van 

boogelasticltelten aan te bevelen. 

• Geaggregeerde versus gedesaggregeerde modeUen. Bij geaggregeerde 

modeUen is er weinig kans in te spelen op Individuele gedragsaanpassingen 

onder specifleke omstandigheden. In veel gevaUen zullen daarom 

I geaggregeerde modeUen lagere prijselasticiteiten opleveren. 
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1965; Hunter et al., 1982; Light en PiUemer, 1984; Rosenthal, 1991; en Wolf, 

1986). Meta-analyse is i n het bijzonder geschikt voor case studies waarbij 

kwantitatieve uitkomsten met elkaar geconfronteerd dienen te worden of 

eventueel zelfs overgedragen dienen te worden op nog niet onderzochte cases 

(transferabllitelt). Bij grote aantallen case studies is de toepassing van 

statistische technieken eenvoudiger, maar bij kleine aantallen laat de statistiek 

ons in de steek. Dan dienen andere methoden dan traditionele metaregressle 

technieken te worden gebruikt. 

Daarnaast komt het herhaEÜdelijk voor dat case studies resultaten 

opleveren of gebaseerd zijn op zachte of kwalitatieve informatie, die statistisch 

ook niet goed bruikbaar is. In de afgelopen t i jd ls een nieuwe techniek voor 

kwalitatieve data-analyse en -classificatie ontwikkeld die voor toepassing op 

meta-analjrtische studies bijzonder geschikt bl i jkt te zijn, nl . rough set analyse 

(zie Pawlak, 1982, 1991; Slowlnskl en Stefarmoshl, 1994; Greco et al., 1995; en 

Van den Bergh et al., 1997). De wiskunde van rough set analyse is tameUjk 

gecompliceerd, alhoewel de principes niet buitengewoon ingewikkeld zijn. 

Rough set analyse beoogt data te classificeren op basis van ranges van 

waarden teneinde daaruit uitspraken af te leiden met een causaal karakter wat 

betreft het vóórkomen van of de waarde van een te verldaren variabele (vaak 

beslisslngsvarlabele genoemd). De kunst ls dan deze data zodanig te 

hergroeperen dat consistente en toetsbare uitspraken gedaan kurmen worden. 

Een belangrijke stap bij rough set analyse is de constructie van een 

Informatietabel, waarin voor elke beschouwde case studie de 

achtergrondfactoren (zoals onafhankelijke variabelen, methodologische aanpak, 

locatiespecifleke en tijdsspecifieke data etc.) zijn opgenomen en i n van te voren 

gedefinieerde klassen zijn ondergebracht. Datzelfde geldt ook voor de te 

verldaren variabele (in ons geval, de prijselasticiteit). 

Rough set analyse poogt dan op basis van combinatorische analyse te 

achterhalen, onder welke voorwaarden - d.w.z. voor welke combinaties van 

variabelen ondergebracht i n bepaalde klassen - een bepaalde klassegrootte van 

de te verklaren variabele te verwachten valt. Daardoor is het mogelijk 

voorwaardelijke uitspraken te doen van een 'if...then' karakter. Rough set 

analyse is dus in feite een nlet-parametrische statistische techniek die ook 

uitspraken kan doen over kwalitatieve factoren. 

Bij de rough set analyse behoren een aantal specifieke termen, zoals 

indiscernlbility, reduct en core, maar het zou te ver voeren daarop nu in te 

gaan. Het voordeel van rough set analyse is dat het conditionele uitspraken 

kan doen over kwalitatieve verklarende variabelen. Dit ls een belangrijk 

pluspunt voor een vergelijkende analyse van prijselasticiteiten in het thans 

voorliggende artikel, aangezien - zoals in de voorgaande sectie is aangetoond -

een breed scala aan kwalitatieve achtergrondfactoren de uitkomst van een 

prijselasticiteit bepaalt. 



Tabel 1 Compacte overzichtstabel voor een meta-analytische vergelijking van prijselasticiteiten van het OV in 4 Europese Landen 

Legenda: De cases 1, 2, 4, W, 11 en 12 behoorden tot het EU EXTRA project; de overige cases resulteerden uit een literatuur/erkenning. 

Indicator voor Aantal concur

Jaar data Niveau van aggre vervoers Geografische rerende ver Elasticileits-

Case Land verzameling gatie vraag dekking voerswijzen Datatype Modeltype waarde 

1 Helsinki Finland 1988 Bus, tram, metro, trein Trips Urbaan 2 Cross-sectie Nested logit -0.48 

2 Helsinki Finland 1995 Bus, tram, metro, trein Trips Urbaan 3 Cross-sectie Logit -0.56 

Urbaan Herhaalde 

3 Sullström, 1995 Finland 1966-90 Bus, tram, metro, trein Persoon-kms Interurbaan 1 cross-sectie Linear demand OLS -0.75 

Urbaan 

4 Nederland Nederland 1984-85 Bus, tram, metro Trips Semi-urbaan 2 Panel Linear demand OLS -0 .35/ -0 .40 

Urbaan 

5 BGC, 1988 Nederland 1980-86 Bus, tram, metro Trips Semi-urbaan 2 Tijdreeks Linear demand OLS -0.35/ -0.40 

Urbaan 

ó Roodenburg, 1983 Nederland 1950-80 Bus, tram, metro Persoon-kms Semi-urbaan 1 Tijdreeks Linear demand OLS -0.51 

7 Fase, 1986 Nederland 1965-81 Bus, tram, metro Persoon-kms Urboon 1 Tijdreeks Linear demand OLS -0,537-0.80 

8 Gunn, 1987 Nederland 1986 Trein Persoon-kms Semi-urbaan 2 Cross-sectie Discrete keuze - 0 . 77 

Urboon 

9 Oum, 1992 Nederland 1977-91 Bus, tram, metro Persoon-kms Semi-urbaan 2 Tijdreeks Tronslog functie -0.74 

10 Oslo Noorwegen 1990-91 Bus, trom, metro, trein Trips Urbaan 3 Cross-sectie Multinomial logit -0,40 

11 Noorwegen Noorwegen 1991-92 Bus Trips Interurbaan 5 Cross-sectie Multinomial logit -0.63 

12 UK UK 1991 Bus, tram, metro, trein Trips Urbaan 4 Cross-sectie Nested logit -0,15 
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IsXilsUiX* 
T a b e l 3 . G e c o d e e r d e t a b e l v o o r m e t a - a n a l y s e v a n d e O V p r i j s e l a s t i c i t e i t e n 

C a s e / E l a s t i c i t e i t s -

K e n m e r k c o u Y E A A G G I N D G E O C M D D A T i V l O D w a a r d e 

1 1 2 1 1 -] 2 2 2 2 

2 1 2 1 1 1 3 2 2 3 

3 1 1 1 2 2 1 2 1 4 

4 3 1 2 1 2 2 3 1 2 

5 3 1 2 1 2 2 1 1 2 

6 3 1 2 2 2 1' 1 1 3 

7 3 1 2 2 1: - 1 1 1 3 

8 3 2 4 2 2 2 2 2 4 

9 3 1 2 2 2 2 1 3 4 

10 2 2 1 1 1 3 2 2 2 

11 2 2 3 1 3 4 2 2 4 

12 4 2 1 1 2 4 2 2 1 

R e d u c t 

T a b e l 4 . R e d u c t e n e n k e r n ( c o r e ) v a n d e r o u g h s e t a n a l y s e 

Sel no. 1 { C O U , CMD, DAT, MOD} 
Set no. 2 { C O U , IND, CMD, DAT 

C o r e { C O U , CMD, DAT} 

(3) Precisie en kwaliteit van de classificatie. Met het eerste wordt bedoeld de 

betrouwbaarheid van de bovengenoemde relaties voor elke Idassegrootte van de 

afhankelijke variabele. Als de precisie van de classificatie 1 is voor alle waarden 

van de afhankelijke variabele, dan is het resultaat zeer goed. Dit b l i jk t 

inderdaad het geval te zijn (zie Tabel 5) . Daarnaast bl i jkt ook de kwaliteit van 

de classificatie, gedefinieerd als de maximumwaarde van de 

precisie-indicatoren voor alle gevallen, gelijk te zijn aan 1. Dit betekent dat de 

12 case studies inderdaad volledig van elkaar te onderscheiden zijn voor alle 4 

klassen van de waarden van de prijselasticiteit. 

T a b e l 5 . N a u w k e u r i g h e i d e n k w a l i t e i t v a n d e c l a s s i f i c a t i e v a n d e e l a s t i c i t e i t s -

w a a r d e n 

' L o w e r ' U p p e r 

E l a s t i c i t e i t s w o a r d e n k l o s s e N a u w k e u r i g h e i d a p p r o x i m a t i o n ' a p p r o x i m a t i o n ' 

Lager dan -0 .40 1 1 1 

-0 .40 tot -0 .50 i l 4 4 

-0 .50 tot -0 .60 1 4 4 

Hoger dan -0 .60 1 3 3 

Nauwkeurigheid van classificatie 1 

Kwaliteit van classificatie 1 

(4) Rules. Hieronder wordt verstaan de vraag of er ondubbelzinnige 'if...then' 

relaties te vormen zijn, die logisch consistente uitspraken kurmen doen over de 

relatie tussen verklarende factoren en de afhankelijke variabele. De resultaten 

zijn te vinden in Tabel 6. De daarin geformuleerde regels zijn met zekerheid af 

te leiden ui t de gecodeerde informatietabel 3 . Het is duidelijk dat de regels van 
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Investeringen in stedelijlce en regionale 
infrastructuur 1999-2010: naar vitale en 
bereikbare steden 

Prof. dr. ir. H. Priemus' 

A b s t r a c t 

In the Coalition Agreement of the second Wim Kok cabinet, some 28.5 billion guilders have 
been put aside for investments directed at supporting environmental-economic structure in the 
Netherlands up until the year 2010. It is not only the case that many mega investments in traffic 
infrastructure are high on their priority list but also that the policy package 'vital cities' scores 
high. This article is about investments which will bring together urban vitality and accessibility, 
by investing in urban and regional infrastructure between 1999 and 2010 in order to reinforce 
the environmental and economic structure of our country. Underlying the analysis was a study 
into the need for urban investments (1999-2010) carried out for the Association of Dutch 
Municipalities and 31 cities. Four investment categories were distinguished, each of which aims 
at improving access to cities: investing in road networks at urban and regional level, in urban 
and regional public transport, in urban and regional freight transport and finally, in 
computerisation and in telecommunication. 

Traditionally investment in rood infrastructure has consisted, for 100%, of public investment. 
The combined expenditure objective of the state depends on a 50% subsidy by the state and 
50% by local authorities. In the long-term road pricing will lead to profits but, for the time being, 
this will only concern certain main rood link sections. It is only paid parking that leads to a 
contribution, on the part of users, to the costs of such facilities. 

Where investments in public transport are concerned the requirement is that the 
cost-effective level is at least 50%. On balance, such investments yield no profits but rather 
annual operational deficits. 

It would seem that in the second Kok cabinet Coalition Agreement the matter of urban and 
regional freight distribution has been completely overlooked. We argue in favour of a 
nation-wide system with regional logistic parks where goods can be transferred and from where 
environmentally friendly vehicles con take care of city distribution. 

Knowledge about the required level of urban investments in computerisation and 
telecommunication is still too limited. For the time being it would seem that the relevant market 
sector is easily able to finance these investments itself. If insight into the nature and breadth of 
this investment category were extended then it would be possible to draw up concrete 
recommendations on the way in which the government might better facilitate these private 
investments. 

' Wetenschappelijk directeur 

Onderzoeksinstituut OTB, TU 

Delft 

1. Inleiding 
In de investeringsplannen van Paars II voor de versterking van de 

ruimtelijk-economische structuur van ons land, vastgelegd ln het 

Regeerakkoord van het Tweede Kabmet-Kok (Kok, 1998), speelt de 

verkeersinfrastructuur een dominerende rol. Het zwaartepunt ligt daarbij op de 

mainports, de internationaal gerichte achterlandverbindingen en de 

investeringen met een nationale allure. Aan deze belangwekkende projecten 

besteden wij in deze bijdrage geen aandacht. Hoewel ook dergelijke 

mega-projecten voor vele steden van groot belang zijn, leggen we in deze 

bijdrage de nadruk op de stedelijke en regionale Infrastructuur, waarbij de 

steden veelal een strategische knooppunt-positie innemen. De vraag die 

centraal staat, luidt: welk type infrastmctuurinvesterlngen en welk flankerend 

beleid moeten m de periode 1999-2010 worden gerealiseerd om steden beter 

bereikbaar te maken? 

Eerst gaan wij i n op de weerbarstige relatie tussen infrastructuur en 

economische effecten (paragraaf 2). Vei-volgens staan wij stil bij de 

mogelijldieden om het beginsel van gebruikershefflngen toe te passen ter 

bekostiging van infrastructuur (paragraaf 3). Daarna zoomen we in op nut en 

noodzaalt van door de Interdepartementale Commissie Economische 
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De Indirecte effecten van infrastructuur hebben betrekking op de 

doorwerking van de directe effecten op het gedrag van huishoudens en 

bedrijven. Als de bereikbaarheid van een regio of stadscentrum verbetert, kan 

de regio of dat centrum aantrelskelijker worden als vestigingsplaats voor 

bedrijven of huishoudens. Dat kan gevolgen hebben voor grondprijzen en 

ruimtegebruik, en vervolgens voor de arbeidsmarkt en de woningmarkt. 

Vanuit het startpunt van de directe effecten bepaalt volgens Blom en De Vet 

(1998) de groeipotentiebenadering de indirecte economische effecten van 

infrastructuur. Groeipotenties worden i n dit verband gedefinieerd als de 

economische vooruitzichten die een regio op eigen kracht kan realiseren, 

wanneer zich geen noemenswaardige knelpunten in het investeringsklimaat 

voordoen. Men spreekt ook wel van endogene groeimogelijkheden. Regio's (en 

steden) realiseren hun groeipotenties door knelpunten i n het 

investeringsklimaat weg te nemen. Hiertoe kunnen ook infrastructurele 

knelpunten behoren. Biehl (1975; 1991) heeft de basis gelegd voor het gebruik 

van groeipotenties met de zogenaamde groeipotentiebenadering. Infrastructuur 

kan de productiviteit van private investeringen doen toenemen, indien het 

gebrek of aanwezigheid van dit publieke goed een knelpunt betekent voor 

verdere economische ontwikkeling. 

Blom en De Vet (1998) bepleiten een vierstappenaanpak, waarbij eerst de 

groeipotenties van de regio worden bepaald (stap 1), vervolgens het belang van 

bereikbaarheid wordt nagegaan (stap 2), waarna de verandering in 

bereikbaarheid door de investering in infrastructuur wordt bepaald (stap 3). 

Hiervan kan dan ten slotte het effect worden bepaald (stap 4). Wat hier voor 

regio's wordt opgemerkt, geldt in beginsel ook voor steden. Het economisch 

effect van infrastructuur is dus in hoge mate context-afhankelijk, een inzicht 

dat in de becijferingen van Bomhoff (1995) onvoldoende tot uiting komt. I n zijn 

vergelijking van nationale cijfers over economische groei en investeringen i n 

infrastructuur wordt geheel geabstraheerd van specifieke knelpunten in 

landen, regio's of steden. Bovendien kampen we hier met het eerder 

aangeduide causaliteitsprobleem: leidt meer infrastructuur tot meer 

economische groei, of leidt meer economische groei tot meer infrastructuur? 

Spit en Jansen (1997) gingen in een internationale verkenning na wat er klopt 

van de veronderstelling dat investeringen in infrastructuur de stedelijke en 

regionale (economische) ontwikkeling positief beïnvloeden. Hun analyse spitst 

zich vooral toe op de effecten van investeringen ln openbaar vervoer. Zij 

constateren dat er veel complicerende factoren in het geding zijn en dat er geen 

vanzelfsprekende positieve relatie kan worden waargenomen tussen investeren 

in Infrastructuur en de ruimtelijk-economische ontwikkeling van grote steden. 

Voor zover er (positieve) effecten optreden, gaat het in het algemeen om 

effecten op de lange termijn. Op de korte termijn worden tegengestelde 

ontwikkelingen waargenomen, deels zelfs ln negatieve zin. 

Spit en Jansen (1997) constateren dat de ontwikkeling van grote steden in 

regionaal verband en de ontwikkeling van infrastructuur veelal complementair 

zijn. Door strategische investeringen zouden twee vliegen in één klap kunnen 

worden geslagen: investeringen in Infrastructuur én in stedelijke 
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per spoor ln het algemeen geen vervanging voor de auto. De aanwezigheid van 

een station stimuleert op zich het lopen en fietsen niet. Loop- en 

fietsmogelijkheden moeten zorgvuldig worden ontworpen als deel van het 

stedelijk weefsel, aldus Landis en Cervero (1998). Railvervoer is een goed 

vertrekpunt voor het ontwerpen van divers samengestelde stadsdelen met een 

op voetgangers Ingestelde omgeving, maar is op zichzelf niet voldoende. 

Investeringen in railvervoer trekken op zich geen nieuwe Investeringen l n 

woningen en winkels aan. Wel kan openbaar vervoer eraan bijdragen dat de 

kantoormarkt i n het stadscentrum goed bl i j f t functioneren en concurrerend 

kan blijven met de suburbane kantorengebleden. Het railvervoer heeft invloed 

op ontwlkl^elingsactivlteiten rondom het station, als er sprake is van een sterke 

lokale onroerend-goedmarkt. Waar vraag is, heeft toegankelijkheid een reële 

economische waarde en daar kunnen investeringen in openbaar vervoer een 

positief effect hebben. Daarbij is ia het algemeen wel een lange 

ontwlkkellngshorlzon vereist. 

Terwijl railinfrastructuur op zichzelf i n het algemeen veel geld kost, biedt 

de (herlontwikkeUng van s ta t lonslocaües i n een stedelijke ambiance veelal 

perspectieven op aantrekkelijke opbrengsten (Bertollni en Spit, 1997). De 

ontwikkelingspotenties van stations en stationsomgevingen worden op veel 

plaatsen herontdekt. Voor deze opgave zijn vele marktpartijen te porren. 

Meestal wordt dan wel aan de overheid (gemeente of Rijk) gevraagd om een 

aantal onrendabele componenten ln het ontwikltellngsproject te bekostigen. 

Daar waar spoorwegemplacementen l n stedelijk gebied voorkomen, worden 

enerzijds vraagtekens gezet bij de handhaving van dergelijke emplacementen tn 

verband met mogelijke milieuhinder, en doen zich bijzondere, maar ook 

gecompliceerde extra ontwikkelingsmogelijkheden voor (Kleine, 1997). 

In het algemeen l i jk t de conclusie gewettigd dat investeringen i n 

verkeersinfrastructuur niet aUeen de bereikbaarheid van steden en regio's 

kunnen bevorderen, maar ook de economische vitaliteit. Het gaat daarbij echter 

allerminst om een voldoende voorwaarde: er zullen méér maatregelen moeten 

worden getroffen waardoor de kans op positieve economische effecten kunnen 

toenemen. Succes is op voorhand zeker niet verzekerd. 

3. Toepassing van heffingen op het gebruik en bekostiging van 
infrastructuur 
Als men besluit om infrastructuur aan te leggen om de bereikbaarheid en 

de economische vitaliteit van steden te bevorderen (hopend op een positieve 

samenhang), rijst de vraag hoe investeringen in verkeersinfrastructuur zouden 

kunnen worden gefinancierd. Hier doen zich verschillende benaderingswijzen 

voor. Het gaat ten principale om de vraag: wie betaalt de infrastructurele 

component van de mobiliteit? De belastingbetaler, de weggebruiker, de 

treinreiziger of iemand anders? 

Van oudsher werd de bekostiging van infrastructuur gezien als een 

pubUeke zaalc (men denlte i n dit verband aan het Infrastructuurfonds). 

Infrastructuur wordt van oudsher gezien als een bi j uitstek collectieve 

voorziening. Het irmen van bijdragen van gebruikers wordt ln die visie -

I afgezien van enkele tolwegen en toltunnels - beschouwd als een formule 
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varlabilisatiescenario een hoge belasting op benzine nodig zijn: in het jaar 2005 

ƒ 7,26 per liter voor personenauto's. Per reizigerskilometer gaat het om ƒ 0,45 

tot ƒ 0,55. Ook de prijzen van het openbaar vervoer zouden volgens deze 

benadering moeten wrorden verhoogd (De Borger en Proost, 1998). 

Als het rekeningrijden-scenario zou worden gevolgd, zou elektronisch een 

forse tol worden geheven, vooral in de piek en vooral voor het stedelijk verkeer 

Gemiddeld zou voor een personenauto per kilometer ƒ 0,15 tot ƒ 0,20 moeten 

worden bijbetaald. Openbaar vervoer zou moeten worden belast en niet 

gesubsidieerd (De Borger en Proost, 1998). Omdat varlabilisatie tot massaal 

ontwijkgedrag kan leiden, verdient rekeningrijden als techniek op economische 

gronden de voorkeur. 

De Borger en Proost (1998) wijzen erop dat rekeningrijden niet 

noodzakelijkerwijze moet worden gezien als een financieringsmiddel voor 

nieuwe infrastructuur. De belangrijkste functie van rekeningrijden is immers 

om de bestaande infrastructuur goed te gebruiken. De Inkomsten die zo door 

de rijksoverheid worden geïnd, staan los van het gebruik ervan. Belangrijk is 

dat door het invoeren van rekeningrijden op een druk bezet wegennet de 

verkeersstromen verminderen, waardoor de baten van weguitbreidmg minder 

omvangrijk worden en de noodzaak van nieuwe wegen of wegverbreding sterk 

zal verminderen (De Borger en Proost, 1998). Niettemin kan de overheid bij 

afzonderlijk besluit bepalen in hoeverre de opbrengsten van rekeningrijden 

zullen worden aangewend voor uitbreiding van de infrastructuur. 

Aan de basis van voorgenomen Infrastructuurinvesteringen staat het besef 

dat Nederland kampt met mobiliteitsproblemen, op het terrein van zowel 

personenvervoer als goederenvervoer. De congestieproblemen concentreren zich 

in de Randstad en het midden van het land en dreigen in de komende Jaren 

aanzienlijk toe te nemen. 

In het algemeen zijn er twee strategieën om deze mobiliteitsproblemen het 

hoofd te bieden. Allereerst kan worden gewerkt aan de uitbreiding van de 

capaciteit van de infrastructuur, door 'missing links' in het 

infrastructuurnetwerk te realiseren, wegen te verbreden, rails toe te voegen en 

Imooppunten beter te dimensioneren. Door deze capaciteitsaanpassing wordt 

de mobiliteit per saldo aangewakkerd, waardoor zich in tweede termijn 

opnieuw de behoefte aan méér infrastructuur voordoet. Deze aanpak strookt 

met de klassieke Rljkswaterstaatmentalltelt en roept al gauw omvangrijke 

nieuwe infrastructuur-investeringen op. Nadelen zijn de verder oplopende 

mobiliteit en de grote milieuproblemen (zoals emissie van broeikasgassen en 

versnippering van het landschap). 

De tweede strategie grijpt aan bij de mobiliteltsvraag, en probeert deze te 

kanaliseren en waar mogelijk te reduceren. Hierbij denke men aan het 

verhogen van de prijs van mobiliteit, door de verhoging van benzine-accljnzen 

in combinatie met de invoering van rekening rijden. Deze benadering vergt geen 

omvangrijke ruimtelijke Investeringen en brengt zelfs geld in het laatje. De 

milieu-effecten zijn gunstig. Problematisch zijn de kostenverhoging voor 

goederen- en personenvervoer waardoor de concurrentiepositie van (delen van) 
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' Er zijn recentelijk ook 
publiek-private 
samenwerkingsvormen geopperd 
waarbij de kosten voor de 
schatkist worden verlaagd 
doordat de opbrengsten van 
terreinen die tegelijkertijd 
worden ontwikkeld voor 
woningbouw of voor de bouw 
van kantoren worden 
gesaldeerd. Deze interessante 
formule blijft hier verder buiten 
beschouwing. 

- ten slotte is het op termijn mogelijk om een deel van de te verwachten 

Inkomsten ui t het rekeningrijden l n te zetten voor de bekostiging van 

investeringen in de infrastmctuur, zoals ook de verwachte huur van 

woningen en bedrijfsruimte rn aanmerking wordt genomen bij het bepalen 

van de hoogte van de eventuele rijksbijdragen in vastgoedinvesteringen. 

Alleen langs deze weg kunnen private financieringsmiddelen voor de aanleg 

van infrastructuur worden aangetroklcen^. 

4. Investeringen in het stedelijke en regionale wegennet 
Investeringen in het wegennet, die voor de stad van belang zijn, spelen zich 

slechts gedeeltelijk binnen de stadsgrenzen af en voor een ander deel in de 

stadsregio. Een ander onderscheid is dat tussen voorzlerringen voor het rijdend 

verkeer (wegen, wegverbreding) enerzijds en al dan niet gebouwde 

voorzieningen voor geparkeerde auto's en fietsen anderzijds. Het leeuwendeel 

van de parkeervoorzieningen kan worden gefinancierd ui t parkeergelden en 

eventuele bijdragen van betrokken winkeliers en bedrijven. Publieke bijdragen 

voor deze voorzieningen zijn geïndiceerd als er sprake ls van hoge 

inpassingskosten bij meervoudig ruimtegebruik en ondergronds parkeren. De 

investeringen in wegen en wegverbreding worden beschouwd als publieke 

investeringen die primair voor rekening van de gemeente komen en in 

bijzondere gevallen voor FUjk en gemeente gezamenlijk. Pas als er operationele 

methoden van rekeningrijden zijn geïntroduceerd, kunnen bijdragen van 

particulieren worden geïncasseerd. 

Van belang voor de stad en de regio is de zogeheten gebundelde 

doeluitkering van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, waaruit het 

stadsbestuur de verbetering van het stedelijk leefmilieu kan bekostigen. De 

gemeenten kunnen deze middelen vrij besteden aan stedelijke infrastructuur, 

openbaar vervoer, verkeersveiligheid en voorlichting. Daarnaast zijn de 

bijdragen van belang die het ministerie van Verkeer en Waterstaat verstrekt ten 

behoeve van het onderliggend wegennet, en voorts middelen voor verhardingen 

en ontsluiting van de verstedelijkingslocaties (VINEX en Actuahserlng VINEX). 

Investeringen in stedelijke en regionale infrastructuur voor het 

personenverkeer houden de stad bereikbaar. Afgezien van voorzieningen voor 

betaald parkeren gaat het om bij uitstek publieke investeringen. Het ministerie 

van Verkeer en Waterstaat gaat u i t van 50% bekostiging door het Rijk en 50% 

door de gemeente. Dit l i jk t een werkbare formule voor Investeringen in het 

onderliggend wegennet en toepassing van de gebundelde doeluitkering. 

Bij de realisatie van deze projecten kan worden aangestuurd op bijdragen 

van begunstigden. Voorts kan worden onderzocht in hoeverre de te verwachten 

opbrengsten ui t het rekeningrijden op termijn kunnen worden Ingezet bi j de 

financiering van deze publieke investeringen. Dit laatste geldt a fortiori voor de 

financiering van latere kostenoverschrij dingen van mega-lnvesteringen i n 

infrastructuur. 
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tot stand wordt gebracht. Hier ligt in de Nederiandse praktijk een zwak punt, 

onder meer doordat bij de ontwikkeling van VINEX-locaties geen 

inrichtingseisen worden gesteld. 

T a b e l 1 K e n g e t a l l e n r e g i o n a a l o p e n b a a r v e r v o e r i n e n k e l e E u r o p e s e s t e d e n 

R u g g e n  K o s t e n d e k  F r e q u e n t i e S u c c e s f a c t o r M i s s e r s 

g r a a t k i n g (%) s p i t s - d a l 

r e g i o n a a l ( m i n u t e n ) 

o p e n b a a r 

v e r v o e r 

Oberhausen S-Bahn 51 1,5/10 integratie ruim te weinig regio
telijke en ver- naal netwerk 
keersvisie 

Keulen sneltram 55 5 / 1 0 tarievenintegra- te weinig spits-
tie en differen copaciteit 

tiatie 

Lille metro 70 1/6 hoge frequentie slecht imago. 
en reissnelheid sociale veilig

heid 

Straatsburg tram 110 5 visie, lef, hoog geen Straatsburg 
waardigheid 

Oslo metro/tram 66 3 / 1 5 flankerend geen hoog

beleid waardig 
openbaar 
vervoer 

Wenen U-Bohn 50 5 hoge frequentie. weinig comfort 

dicht lijnennet 

B r o n : A W , 1 9 9 8 ; V a n d e r V e l d e n . 

Infrastructuur voor spoorvervoer 

Het Rijk draagt de kosten van investeringen in railinfrastructuur volledig. 

Dat geldt ook voor de onderhoudskosten. Het Rijk betaalt via het infrafonds 

aan Railinfrabeheer ten behoeve van de instandhouding van de infrastructuur. 

Vla ditzelfde fonds worden ook nieuwe projecten gefinancierd. Daarnaast kent 

het Rijk een stimuleringsregeling, waarbij 50% van de kosten voor de 

aansluiting van bedrijven op het spoor wordt vergoed (raccordement). 

De Nederlandse Spoorwegen zijn verzelfstandigd en het gevolg is dat 

exploitatiekosten niet meer door het Rijk worden aangezuiverd. In het 

personenvervoer worden de subsidies geleidelijk afgebouwd. In het 

goederenvervoer is besloten tot een éénmalige afkoop van verliezen. 

Tot op heden wordt de spoorinfrastructuur in Nederland geheel kosteloos 

gebruikt. Het is echter de bedoeling dat i n het jaar 2000 een systeem van 

gebruikersheffingen voor het gebruik van railinfrastructuur wordt ingevoerd, 

zowel i n het personen- als het goederenvervoer Het is nog niet bekend hoe dit 

systeem er precies uit gaat zien en wat de grondslag van de heffing zal zijn. Zo 

is het nog niet duidelijk of de vergoeding alleen gebaseerd zal zijn op de 

instandhoudingskosten van de Infrastructuur of ook (een deel van) de 

investeringskosten zal omvatten. 

Zoals bekend wordt ernaar gestreefd om concurrentie in het 

personenvervoer per spoor te bevorderen. Inmiddels heeft Lovers een 
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Conclusies 

In het algemeen zijn de tarieven van het openbaar vervoer niet 

kostendekkend. Bij de ontsluiting van VINEX-locaties voor het openbaar 

vervoer stelt het ministerie van Verkeer en Waterstaat een minimale 

kostendekking van 50% als els. In het algemeen leiden investeringen in het 

openbaar vervoer onder de huidige omstandigheden tot langdurige 

exploitatietekorten. Buitenlandse voorbeelden illustreren dat deze tekorten 

aanzienlijk kunnen worden beperkt door een verhoging van de Icwaliteit en een 

betere integratie tussen ruimtelijke ordening en infrastructuurbeleid. 

Hoewel de effectiviteit van investeringen in infrastructuur voor openbaar 

vervoer thans nog veel te wensen overlaat (de vervoersprestaties van het 

openbacir vervoer blijven ver achter bij die van het autoverkeer), zijn deze 

investeringen juis t voor de steden van strategisch belang. Binnensteden 

kunnen slechts tot op zeer beperkte hoogte worden aangepast aan autoverkeer. 

In de meeste steden is de maximumcapaciteit bereikt of zelfs overschreden. De 

bereikbaarheid van de binnenstad kan tn de toekomst alleen worden verzekerd, 

als l n het openbaar vervoer de al vaker aangekondigde kwaliteits sprong ook 

werkelijk wordt gemaakt. 

De voorzieningen voor het intercity treinverkeer en het streekvervoer zullen 

beter op elkaar moeten aansluiten. Ketenmobiliteit zal beter moeten worden 

gefaciliteerd door een betere afstemming tussen voorzieningen voor de auto 

(parkeergelegenheid), fiets (stallingsruimte), trein (station) en streekvervoer 

(halte). 

Vooralsnog gaan we bij investeringen in openbaar vervoer u i t van 

investeringen die voor 90% door het Füjk worden gedragen en voor 10% door de 

gemeente (voornamelijk inpassingskosten). De investeringen i n 

stationsgebouwen ca . kunnen buiten beschouwing worden gelaten, omdat mag 

worden verondersteld dat deze investeringen grotendeels door directe 

inkomsten kurmen worden gedekt. Hier liggen gunstige mogelijkheden voor het 

aantiekken van private financieringsmiddelen. 

6. Stedelijk en regionaal goederenvervoer 
De ICES-projecten op het gebied van de infrastructuur voor het 

goederenvervoer hebben uitsluitend betrelddng op nationale en internationale 

verbindingen. De bereikbaarheid van steden, en vooral van binnensteden, voor 

de distributie van goederen is echter een punt van toenemende zorg. Op 

regionaal niveau zou een systeem van distributiecentia moeten worden 

ontwikkeld. 

In binnen- en buitenland vinden tal van ontwikkelingen plaats op het 

gebied van het stedelijk en regionaal goederenvervoer. Deze ontwikkelingen 

hebben betrelddng op aanpassingen van de logistiek en van de infrastructuur. 

Belangrijke componenten zijn i n dit verband: 

- toepassing van specifieke voertuigen voor stedelijke distributie; 

- vrachtroutes, aparte banen, gebruik van busbanen voor stedelijk 

goederenvervoer en selectieve toegankelijkheid; 

- logistieke parken in de stadsregio; 
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issuuat stedelijk goederenvervoer: clty-loglstiek. Door concentratie van logistieke 

activiteiten op een gespecialiseerd bedrijventerrein i n de regio kan de 

samenwerking tussen bedrijven op het gebied van transpoit en logistiek 

worden bevorderd, kan lading worden gebundeld en kunnen bijzondere 

vervoersvoorzieningen worden aangelegd. 

In het Duitse 'Güterverkehrszentrum' en de Franse 'Garonor' zien we 

ruimtelijke concentraties van logistieke en vervoersintensieve bedrijven, 

alsmede gezamenlijke vervoersfacillteiten. Logistieke ontkoppelingspunten, 

zoals overslag- en distributiecentra vestigen zich in eikaars nabijheid, waardoor 

een lokaal of regionaal ontkoppellngspunt ontstaat. Lokale goederenstromen 

kunnen worden gebundeld door samenwerking, uitbesteding en specialisatie. 

De vervoersdiensten betreffen: 

- city-logistiek (collectie en distributie van goederen in de stad); 

- regionale logistiek (idem in de regio); 

- (lnter)nationale vervoersdiensten over de weg, per rail of per binnenvaart; 

- retourlogistiek (het collecteren en gebundeld afvoeren van retourstromen). 

In dit verband zijn er goede kansen voor innovaties en ruimere 

toepassingsmogelijkheden van informatietechnologie. 

Meer en meer worden de regionale logistieke parken voorzien van 

railtermlnals: multimodaliteit is voor dergelijke parken van essentieel belang. 

De functie van een logistiek park is tweeledig: facUlteren van logistiek gerichte 

activiteiten met ruimte en vervoersvoorzieningen, en het consolideren van 

goederenstromen. Logistieke parken zijn aantreklcelijke vestigingslocaties voor 

vervoersbedrijven, distributiecentra, magazijnen van de groothandel, 

retallorganisatles, importeurs, handelscentra, veilinghuizen, 

postdistributlecentra en VAL-activltelten. Voorts is er plaats voor 

ondersteunende voorzieningen, zoals horeca, reparatiediensten en 

administratieve diensten. 

Als gekozen zou worden voor een netwerk van regionale distributiecentra, 

zou gedacht kunnen worden aan circa zestien distributieregio's: Amsterdam, 

Rotterdam, Haaglanden, Utrecht, Groningen, Leeuwarden, Alkmaar, Twente, 

Zwolle, de regio Arnhem-Nijmegen, Breda, Tilburg, Den Bosch, 

Middelburg/Vllsslngen, Eindhoven, Maastricht/Heerlen. 

De ontwikkeling van een logistiek park vergt hoge investeringen. Voor een 

deel gaat het om het structureren en coördineren van bestaande investeringen. 

De markt zal hierin een hoog aandeel kunnen hebben, gezien de commerciële 

oriëntatie van de logistieke parken. 

In Duitsland ls inmiddels een landsdekkend netwerk van 

'Güterverkehrszentra ' ontstaan, met centra in onder meer Bremen, Hannover, 

Augsburg, München, Dortmund, Trier, Stuttgart en Neurenberg. In Frankrijk 

zijn grote logistieke parken van 'Garonor' te vinden i n AuInay-sous-Bois (bij 

Paris), Cergy, Senart en VltroIIes (bij Marseille). 

Een logistiek park heeft een minimale omvang van 15 hectare, is voor 

ruwweg een kwart bebouwd, beschikt over een railontsluiting met een 

rallterminal, kent een hoogwaardige wegontsluiting, met onder meer goed 
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^ ^ ^ W g . T J I I I i t . ' l l l . H concerns. Voorts vragen de face-to-face contacten in relatie tot de gevarieerde 

zakelijke dienstverlening in de grote steden om een sterke ruimtelijke 

concentratie van kantoren en andere bedrijfsgebouwen. 

Volgens CasteUs (1989) brengt telecommunicatie concentratie en 

deconcentratie tegelijk. Vele 'back offices' worden dankzij de mogelijkheden van 

telecommunicatie goeddeels footloose: deze kantoren kurmen ln of bij de 

suburb worden gevestigd. Per saldo zou de groei van telecommunicatie en 

informatietechnologie de ontwiklceling van stedelijke netwerken bevorderen 

(Dupuy, 1991; Graham & Marvin, 1996; Mitchell, 1995). In dit verband is het 

toe te juichen dat in de Startnota Ruimtelijke Ordening (Ministerie van VROM, 

1999) de netwerkstad wordt geïntroduceerd, overigens zonder een verwijzing 

naar de mogelijke relatie met de informatietechnologie. 

Naarmate het telewerken zich verder ontplooit, wordt de woning meer en 

meer een operationele basis voor gezinsleden die full-time of (vaker) part-time 

thuis werken. Dit verhoogt de eisen die aan de Icwaliteit van woning en 

woonomgeving zullen worden gesteld (Van Reisen, 1997). 

De veronderstelling dat i n verschillende opzichten klein- en 

grootschaligheid, decentralisatie en centralisatie gelijktijdig zullen worden 

bevorderd door informatietechnologie en telecommunicatie, is plausibel. Denk 

aan thuiswerken enerzijds en anderzijds lange-afstandpendel naar een goed 

geoutilleerd centraal kantoor, voorzien van alle aansluitingen op de 

elektronische snelweg. Denk enerzijds aan lokale omroep en stads-tv, en 

anderzijds aan globale communicatie en informatie met behulp van 

communicatie-satellieten. Denk enerzijds aan strategisch gelegen grote 

'front-offices' met een groot werkgebied, en anderzijds aan kleinschalige 

back-offices in of vlakbij de woonwijk. 

Wat dit cdles betekent voor de fysieke stedelijke infrastructuur, ls niet 

zonder meer aan te geven. ISDN-netwerken komen tot stand zonder dat op dit 

gebied door stadsbesturen een expliciet beleid wordt gevoerd. In hoeverre 

investeringen in IT-infrastructuur zelfstandig door de pcUticuUere sector 

kunnen worden gedaan, danwel in hoeverre door de publieke sector faciliteiten 

moeten worden geboden, is niet met zekerheid te bepalen. In het algemeen l i jk t 

het bedrijfsleven zeer wel i n staat om de IT-infrastructuur zelf te bekostigen en 

het infrastructuurgebruik adequaat te commercialiseren. Niettemin kan de 

conclusie worden getroldcen, dat het van groot belang is dat stadsbesturen bi j 

de stedelijke herstructureringsprocessen die voor de deur staem, zich niet 

alleen beraden op de traditionele infrastructuur voor personen- en 

goederenvervoer, maar ook op de stedelijke IT-infrastructuur. Het inzicht i n 

deze materie schiet bijna overal te kort. Informatietechnologie en 

telecommunicatie zijn belangrijke dimensies van de bereikbaarheid van steden. 

Op dit punt kunnen Nederlandse steden zich geen achterstanden permitteren. 

Investeringen tn technologie-, telecommunicatie- en kennisinfrastructuur 

behoren tot de investeringscategorieën die i n aanmerking komen voor 

ICES-financiering. Een behoefte aan publieke bijdragen is nog niet gebleken. In 

dit stadium ligt de nadruk op het beleidspaldcet 'kennis', dat sterk op deze 

problematiek zou kunnen worden gericht. 
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bij de Kamer van 
Koophandel Rotterdam en 
secretaris van het 
Nederlands Vervoers 
Overleg. 

' Over de meer algemene 
zaken geeft het 
Nederlands Juristenblad 
een serie uit, welke 
begonnen is in aflevering 
nr. I 1 van maart 1999. 
Ook voor anderen dan 
juristen pur sang 
lezenswaardig! 

^ Zie de Europarubrieken 
in nrs 1/98, pag. 45 e.v. 
en 2/98, pag. 163 e.v. 
van dit Tijdschrift. 

Meer en meer komt de 
informatie, zij het 
Nederlands gekleurd, via 
de Tweede Kamerstukken 
in de openbaarheid. Zo 
zijn de hier vermelde 
vergaderingen 
beschreven via een 
geannoteerde agenda en 
een verslag in de 
documenten van de 
Tweede Kamer van de 
Staten Generaal, 
vergaderjaar 
1998-1999, stuk 21 
501-09, nrs 91 en 93. 
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De Europese vervoersintegratie, in het 
bijzonder: Europese Commissie stapt op 

Prof. dr. tïir. Jan G.W. Simons' 

Een woord vooraf 

Het zou verbazing wekken als er 

bij het verschijnen van dit nummer 

voor de rn de vroege uren van 16 

maart 1999 opgestapte Europese 

Commissie al een nieuwe zou zijn 

geïnstalleerd. Daarom zal i n de 

volgende paragraaf deze actualiteit, 

die voor het eerst m het meer dan 

veertigjarig bestaan van de Europese 

samenwerking plaatsvond, onder de 

loep worden genomen. Achtergronden, 

procedures en inschatting van de 

uitkomst zullen de revue passeren. 

Dit algemene onderwerp is deze 

plaatsruimte, hoewel die gewoonlijk 

voor vervoerspunten is gereserveerd, 

meer dan waard. Deze gebeurtenis en 

zijn gevolgen blijven immers ook niet 

zonder rnvloed op de politieke 

vervoersontwaklcelingen. 

Maar geheel zonder vervoer kan 

ook niet. Daarom worden i n dit woord 

vooraf enkele lopende vervoerszaken 

en andere wetenswaardigheden 

vermeld. 

Om met de laatste te beginnen: 

Frankrijk heeft als laatste lidstaat het 

Verdrag van Amsterdam geratificeerd. 

Op 1 mei j . 1 . is het dan ook formeel 

van lïracht geworden. In feite zijn het 

vele aangepaste verdragen en 

sommige bijbehorende airten; 

geconsolideerd te weten het Verdrag 

betreffende de Europese Unie met zijn 

driepijlerstmctuur en het Verdrag tot 

oprichting van de Europese 

Gemeenschap. Een verzuchting is hier 

wel op zijn plaats: het b l i j f t nog steeds 

wennen en zoeken waar wat staat. 

Deze inwerkingtreding houdt. 

toegespitst op vervoer^, l n dat n u de 

procedures van de 

gemeenschappelijke handelspolitiek 

ook van toepassing zijn op 

internationale onderhandelingen en 

overeenkomsten betreffende diensten, 

waaronder vervoer; belangrijk is i n dit 

verband dat alleen de Commissie 

onderhandelaar is, namens de 

Gemeenschap. Echter alleen indien de 

Raad unaniem op voorstel van de 

Commissie en na raadpleging van het 

Parlement daartoe ook besluit [artikel 

133 (ex arükel 113); de trouwe lezer 

merkt ogenblildielijk het gebruik van 

de nieuwe nummering op, waarover al 

eerder uitgebreid ls geschreven^]. De 

tweede verandering is de versterking 

van de Inbreng van het Europees 

Parlement bij vervoerszaken. 

Medebeslissingsrecht heeft het n u ook 

over de uitvoeringsmaatregelen bij het 

vervoersbeleid [artikel 71 (ex artikel 

75)1 en bepalingen voor de zee- en 

luchtvaart [artikel 80 (ex artikel 84)]. 

Uit de raadszittingen van de 

EU-Transportmlnlsters van 30 

november/1 december '98 en 29 

maart 1999*' ls een tweetal 

onderwerpen met een meer dan louter 

sectortechnische impact te noemen. 

Het eerste betreft de verhouding van 

de Centrale Commissie voor de 

Rijnvaart (CCR) tot de Europese Unie. 

Deze laatste wU de technische 

voorschriften voor 

binnenvaartschepen in 

overeenstemming brengen met de 

meest actuele - dit zijn de 

'Rljnvoorschriften' - om zo één 

gemeenschappelijke norm op het 

Europese vaarwegennet te loijgen. 

Maar dan moet wel het 
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° Europarubriek in nr. 1/95, 
pag. 120 en 121 von dit 
Tijdschrift. 

gevoel voor verantwoordelljldield heeft' 

was de meest schokkende en funeste 

passage ln een cruciaal rapport - ook 

ln de letterlijke schoolbetekenls - van 

een ad hoe Comité van 

Onafhankelijke Experts over bepaalde 

aantijgingen. De titel van dit rapport 

zegt het in alle duidelijkheid: 'Eerste 

rapport over beweerde gevallen van 

fraude, wanbeheer en nepotisme bij 

de Europese Commissie'. Een andere 

conclusie u i t het rapport luidt: 'Het 

Comité is niet gestuit op gevallen 

waarin een commissaris persoonlijk 

rechtstreeks was betrokken bij 

frauduleuze activiteiten, maar wel op 

gevallen waarin commissarissen of de 

Commissie cils geheel de 

verantwoordelijkheid droegen voor 

fraude, onregelmatigheden of 

wanbeheer i n hun diensten of op hun 

werkterrein'. De Commissie hield 

daarop de eer aan zichzelf en.... ja, 

wat eigenlijk: is ze teruggetreden, of 

afgetreden of heeft ze ontslag 

genomen? In leder geval hebben de 

leden allemaal tegelijk - als 

collectiviteit zeggen ze zelf - vrijwillig 

gehandeld. Nu al wijs ik erop dat de 

precieze aanduiding van dit 

opstappen belangrijk is i n verband 

met de gevolgen en wat wel en niet 

kan ül de t i jd tot een nieuwe 

Commissie is geïnstalleerd. 

Eerst terug naar het verleden, 

want niets komt zomaar ui t de hemel 

vallen. Bij toeval stuitte ik op het 

geschrevene** in deze rubriek bij de 

Installatie van de Commissie Santer. 

Een verkorte weergave ervan zegt al 

genoeg en behoeft geen verder 

commentaar dan dat deze recente 

gebeurtenis er blijkbaar al zat 

ingebakken. 'Hijzelf (= premier Santer) 

haalde het (= de stemming) maar net 

(260 voor, 238 tegen en 23 

onthoudingen). Als college Itreeg de 

Commissie 416 stemmen voor, 103 

tegen en 59 onthoudingen, maar niet 

dan nadat er nogal wat kniebuigingen 

waren gemaakt omtrent een v i j f ta l 

commissarissen, dat een onvoldoende 

haalde. Overigens ondervindt het 

vervoer geen nadeel; de twee meest 

betrokken commissarissen Neil 

Kinnock en Karei van Miert kwamen 

als de besten van de klas naar voren'. 

Dit laatste is ook n u weer m 1999 

gebleken; hen treft geen enkele blaam 

en ze werden al enige t i jd als de 

sterkere commissarissen betiteld. 

Over tot de behandeling van wat 

er nu precies is geschied; hoe moeten 

we het 'opstappen' werkelijk betitelen. 

Het Verdrag tot oprichting van de 

Europese Gemeenschap - niet dus, 

want zie de voorgaande paragraaf, het 

Unieverdrag of het toen nog niet van 

Icracht zijnde Verdrag van Amsterdam 

- geeft l n artikel 211 (ex artikel 155) 

t / m artikel 219 regels omtrent de 

Commissie. In artikel 215 (ex artikel 

159) en 216 (ex artikel 160) worden 

deze zaken behandeld. Het gaat 

daarbij om zaken als regelmatige 

vervanging of overlijden, het vri jwill ig 

ontslag of de ontheffing ui t het ambt 

door het Hof van Justitie; steeds gaat 

het daarbij evenwel om een 

individueel lid. 

Elders in hetzelfde verdrag staat 

wel een passage, te weten artikel 201 

(ex artikel 144), waarin sprake ls van 

'gezamenlijk aftreden'. Dit moet 

gebeuren als een motie van afkeuring 

betreffende het beleid volgens de 

beschreven procedure door het 

Europees Parlement is aangenomen; 

quod non. In de kantl i jn zij opgemerkt 

dat het Parlement deze mogelijkheid 

ui t handen heeft gegeven toen het met 

de Commissie tot een akkoord kwam 

om het bovengenoemde Comité 
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Europees Parlement zijn vertrouwen 

heeft uitgesproken. 

Wellicht ls er bij het verschijnen 

van deze rubriek al veel meer 

definitiefs over de Voorzitter en leden 

of beoogde leden Vcin de nieuwe 

Commissie te zeggen. Een ding ls 

zeker i n de toekomst. De onderlinge 

verhoudingen tussen de instellingen 

Europees Parlement, Raad en 

Commissie zijn poUtlek zwaar 

gewijzigd, waarbij het nieuw gekozen 

Europees Parlement aan het langste 

eind zal trekken. 
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Transport en Welvaart 
Vervoer In vogelvlucht 

' Theo Tieleman was tot 
1994 hoofd 
ondernemingscontrol van 
de N.V. Nederiandse 
Spoorwegen en 
vervolgens tot 1998 
universitair hoofddocent 
vervoerseconomie aan de 
Technische Universiteit te 
Delft. 
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Dr. T. Tieleman' 

Liber amicorum, aangeboden aan prof. drs. 
J.B. Polak ter gelegenheid van zijn afscheid 
als hoogleraar van de Rijksuniversiteit 
Groningen in november 1998. De bundel is 
uitgegeven bij de Stichting Ruimtelijke 
Economie te Groningen. 

Bij zijn afsclieid als hoogleraar 

aan de RUG op 3 november 1998 

kreeg Jacob Bernard Polak 

bovengenoemde bundel als liber 

amicorum aangeboden. Voorwaar een 

feestelijk geschenk. Om te begrijpen 

hoe de inhoud van de bundel (22 

verschillende schrijvers en 20 

artikelen) tot stand kwam is het 

nuttig om van het curriculum vitae 

van prof. Polak kennis te nemen, dat 

achter i n de bundel is opgenomen. 

Hieruit blijken niet alleen de functies 

van Polak (NS: 1961-1964, UvA: 1964 

- 1995 en RUG: 1967-1998), maar 

ook de publicaties, de 

boekbesprekingen, de bijdragen aan 

publicaties van anderen, de tientallen 

voordrachten, de deelname aan de 

round table conferences en de 

symposia van de Europese 

Conferentie van Ministers van 

Verkeer, 2 lidmaatschappen van 

wetenschappelijke redacties, 6 

lidmaatschappen van 

promotiecommissies en 18 

lidmaatschappen van 

adviescommissies. 

Elhorst en Oosterhaven, die de 

redactie van de bundel verzorgden, 

geven in een inleidend artikel aan dat 

er i n de bundel 3 categorieën 

onderwerpen aan de orde komen: 

• welvaart en vervoer (9 artikelen) 

• de markt van het vervoer (3 

artikelen) 

• de relatie tussen vervoer en 

ruimtelijke spreiding van wonen en 

werken (7 artikelen) 

Het is heel boeiend om te lezen 

hoe de auteurs, die ieder voor zich een 

grote ervaring hebben op het terrein 

waarover ze schrijven, uiteenzetten 

hoe het vakgebied van de 

vervoerseconomie zich in de afgelopen 

tientallen jaren heeft ontwikkeld. 

Leesplezier is er zeker. In deze korte 

bespreking kunnen slechts enkele 

punten aan de orde komen. 

In het eerste deel (welvaart en 

vervoer) maakt Heertje nog eens 

duidelijk dat de Paretiaanse 

welvaartseconomie de allocatie van de 

productiemiddelen beziet ui t een 

oogpunt van de preferenties van 

consumenten. In het Pareto-optimum 

kan men de welvaart van geen enkel 

subject vergroten zonder dat de 

welvaart van een ander subject erop 

achteruitgaat. Dat ls natuurl i jk 

wetenschappelijk een zeer 

aantrekkelijke constructie, maar hoe 

bereik je zo'n situatie i n de dagelijkse 

praktijk? Lambooy betoogt dan ook 

terecht dat dit eenvoudiger gezegd is 

dan gedaan, vooral i n een zich sterk 

ontwikkelende samenleving. 

Misschien ligt een stuk van het 

probleem - zo vracht schrijver dezes 

zich of - wel bij de mens zelf, die 

enerzijds prioriteiten stelt als hij zijn 

eigen individuele leven gestalte wü 

geven, maar anderzijds óók eisen 
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per richttng over het metro-net plus 

een frequentie van 20 treinen per 

uur per richting over het 

afzonderlijke expresnet =RER-net) te 

laten toenemen zou de 

prijs/kwaliteit-verhouding van 

railvervoer in vele gevallen gunstiger 

moeten worden dan de 

prijs/kwaliteit-verhouding van 

autovervoer, óók voor 

korteafstandreizigers en zeker voor 

spitsreizigers. Dat vergt echter 

marktwerking op een hoger niveau: 

op het niveau van auto- en 

treinvervoer tezamen. We zouden 

daartoe in plaats van naar 

'bedrijfseconomische marktwerking' 

op NS-niveau moeten streven naar 

'sociaal-economische marktwerking' 

op maatschappij-niveau. 

Het doel van het SW-II (sterke groei 

van het railvervoer teneinde de 

uitgezette beleidsdoelstellingen op 

langere termijn (2010) te realiseren) 

kan beter bereikt worden wanneer -

gegeven de hoge 

bevolkingsdichtheid van en de 

zware mobiliteitsdruk op de 

Randstad) - gestreefd zou worden 

naar een 'sociaal-economische' 

marktwerking in plaats van naar 

een 'bedrijfseconomische' 

marktwerking, die beperkt blijft tot 

het railbedrijf. Het ziet er daarom 

naar uit, dat onder de huidige 

omstandigheden light raü in feite 

geen grote rol zal kunnen spelen in 

de toekomst. Verandering van de 

omstandigheden is nodig. Zo'n 

verandering is ook mogelijk en voor 

het bereiken van de 

SW-II-doelsteïlingen is zo'n 

verandering in feite een conditio 

sine qua non. 

In het derde deel (de relatie tussen 

vervoer en ruimtelijke spreiding van 

wonen en werken) concludeert 

Hamerslag dat de ruimtelijke 

spreiding van wonen en werken sterk 

afhankelijk is van het verkeer- en 

vervoerssysteem. Vroeger was dat het 

openbaar vervoer, thans is i n 

toenemende mate het autosysteem 

bepalend. Van der Hoorn en Van der 

Vlugt concluderen dat de Introductie 

van RandstadraU op zichzelf niet zal 

leiden tot vermrndeiing van 

autogebruik en filevorming, tenzij 

deze gepaard zou gaan met hogere 

kosten voor autogebruik en hoge 

parkeertarieven. 

Hier komt sterk naar voren dat de 

prijs/kwaliteit-verhouding van 

railvervoer en de 

prijs/kwaliteit-verhouding van 

autovervoer in een andere 

verhouding ten opzichte van elkaar 

moeten komen te staan. 

Immers, in dit laatste geval wordt 

de prljs/kwaliteit-verhouding van 

autogebruik relatief ongunstiger en 

die van railgebrulk relatief gunstiger. 

De bundel Transport en Welvaart' 

is zeer lezenswaardig. Het geeft niet 

alleen een duidelijk inzicht ln de 

ontwikkeling van het denken in de 

afgelopen tientallen jaren, maar ook 

ln de huidige stand van het denken. 

Kennisneming van de bundel leidt 

natuurl i jk tot nieuwe vragen. Dat is 

ook de bedoeling. Enkele van die 

vragen zijn i n het voorgaande 

aangereikt. Er ls nog veel werk te 

doen. 
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Tijdschrift Vervoerswetenschap 
Aanwijzingen voor auteurs 

Aan de inhoud te stellen eisen 

• Heeft betrekldng op verkeer en 

vervoer l n de ruimste zin 

• Wetenschappelijke aanpak; oog 

voor alternatieve benaderingen; 

steunend op een goede theorie 

• Een duidelijke indeling in 

paragrafen, subparagrafen en 

desnoods subsubparagrafen 

(maximaal 3 niveaus) 

• Lengte 5.000 woorden met een 

marge van 20% naar boven en naar 

beneden 

• Bij voorkeur in de Nederlandse taal; 

spelling conform Woordenlijst 

Nederlandse taal, Sdu 1995. 

• Degenen, die de Nederlandse taal 

niet machtig zijn, kunnen 

publiceren i n de Engelse taal 

• Een samenvatting in de 

Nederlandse taal van 200-400 

woorden toevoegen (deze wordt door 

een 'native speaker' i n het Engels 

vertaald) 

Aan de vormgeving te stellen 

eisen 

• Geen eindnoten 

• Eventueel wèl voetnoten, maar dan 

korte 

• Een lijst met referenties aan het 

einde van de tekst toevoegen (voor 

de wijze van annotatie wordt U 

verzocht een recente uitgave van 

het Tijdschrift te raadplegen) 

• Bi j de auteur altijd de huidige (of 

vroegere) functie vermelden 

Overige aan de lay-out te stellen 

eisen 

• Bladzijden en paragrafen 

nummeren (1, 2, 3, etc); 

subparagrafen nummeren (3.1, 3.2, 

3.3 etc); tevens subsubparagrafen 

nummeren (4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 

etc). 

• Paragrafen en subparagrafen 

hebben een vet kopje; 

subsubparagrafen hebben een 

cursiefkopje 

• De definitieve tekst inleveren als 

hard copy; daarnaast tevens op 

diskette of als e-mall-attachment 

inleveren 

• Elektronisch aanleveren in WP 5.1, 

WORD6, WORD7 of WORD97 

• Figuren per hoofdstuk nummeren 

(1.1, 1.2, etc), apart aanleveren, 

gereed om als foto i n het zetwerk op 

te nemen; niet in de tekst 

integreren; bij voorkeur dienen 

figuren als een apart bestand per 

floppy of per e-mail-attachment 

aangeleverd te worden 

• Duidelijk aangeven in de tekst, 

waar de figuren moeten worden 

geplaatst 

• Simpele en weinig omvangrijke 

tabellen kurmen in de tekst 

geïntegreerd worden 

• Ingewikkelde tabellen aanleveren 

als vermeld onder figuren; duidelijk 

aangeven waar ze moeten komen 

en als een afzonderlijk bestand 

aanleveren, hetzij per floppy, hetzij 

als e-mall-attachment 

• Alle tabellen per hoofdstuk 

nummeren (1.1, 1.2, etc). 

Voorbereidingsfase 

Artikelen voor het Tijdschrift 

Vervoerswetenschap worden - na 

ontvangst van een 'hard copy' i n 

viervoud - voorgelegd aan een tweetal 

(voor de auteur en voor elkaar 

anonieme) referenten. Deze geven hun 

commentaar inclusief een voorlopig 

plaatsingsadvies. De auteur wordt van 

het commentaar en het voorlopig 

plaatsingsadvies door de 

redactiesecretaris op de hoogte 

gesteld. Indien de auteur ln dat 

commentaar aanleiding ziet om zijn 
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De Ontwikkeling van de Vervoerswetenschappen 
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