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1

Inleiding

Sinds enkele jaren rijden er in Nederland zero-emissiebussen. Dit zijn met name
elektrische bussen. Bekend van elektrisch vervoer is dat het schoner en stiller is en minder
trillingen geeft. Er is vanzelfsprekend een groot aantal voordelen te benoemen van
elektrisch vervoer, met name voor de omgeving. Die zijn ook de belangrijkste redenen
voor de elektrificatie van de vloot. Elektrisch biedt daarnaast ook een aantal voordelen
ten aanzien van de arbeidsomstandigheden voor het personeel in het openbaar vervoer.
Het is ook mogelijk dat reizigers elektrisch rijden als positief ervaren. Dan zouden ze een
hogere mate van klanttevredenheid moeten laten zien.
De OV-Klantenbarometer meet de klanttevredenheid van reizigers in het openbaar vervoer
in Nederland. Omdat bekend is waar elektrische bussen rijden, is het mogelijk om het
verschil in klanttevredenheid te analyseren tussen reizen met een elektrisch aangedreven
bus en reizen in een bus met verbrandingsmotor.
De OV-Klantenbarometer werkt met een vragenlijst, waarbij de reizigers tijdens de rit
vragen beantwoorden over hun tevredenheid met de betreffende rit, en bovendien met
een serie deelaspecten van die rit.
Voor wat betreft het verschil tussen elektrisch en niet elektrisch, is het interessant om ook
te kijken naar die deelaspecten.
Ook in het spoorvervoer is het bekend waar de voertuigen elektrisch rijden en waar niet.
Een soortgelijke analyse aan de hand van de resultaten van de OV-Klantenbarometer kan
dus ook voor regionale treinen worden uitgevoerd. Het is interessant om te kijken of de
reizigers hier soortgelijke verschillen ervaren.
Geformuleerd als onderzoeksvragen:
	Vinden we in de OV-Klantenbarometer 2019 een verschil in klanttevredenheid tussen
passagiers inzero-emissiebussen en passagiers in alle andere bussen?
Aan welke aspecten van de reis zijn die verschillen toe te schrijven?
	Vinden we soortgelijke verschillen in klanttevredenheid tussen elektrisch en
niet-elektrisch in regionale treinen?
	In hoeverre draagt elektrische aandrijving bij aan klanttevredenheid?
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OV-Klantenbarometer
2019
Hoofdrapport

2
2.1

Resultaten bus

Resultaten bus

2019 zijn voor de OV-Klantenbarometer 34.132 respondenten in een bus geënquêteerd.
Hoewel een steeds groter aandeel van het wagenpark bestaat uit zero-emissiebussen,
rijdt nog steeds het leeuwendeel op fossiele brandstof (diesel en aardgas). In aantallen
respondenten reden er zeker 28.165 (83%) daarin. Van 3.155 respondenten (9%) is bekend
dat ze in een zero-emissiebus reden. Voor de overige respondenten is het niet bekend
(zie nadere uitleg in kader verderop).
Tabel 1 laat zien op welke zero-emissielijnen is gemeten. Niet alle zero-emissielijnen
zijn vertegenwoordigd in de steekproef. Zie bijlage 1 voor een compleet overzicht van
de zero-emissie buslijnen in Nederland.
Zie voor nadere informatie over de aantallen respondenten bijlage 2.

Tabel 1. Zero-emissie buslijnen in de OV-Klantenbarometer 2019

Gebied

Lijn

Concessie Groningen/Drenthe Q-link bussen

1, 2

Trolleybus Arnhem

1, 2, 3, 6, 7

Tram & Bus Utrecht, bus

3, 8

Waterland

316

Zaanstreek

65 (vanaf kwartaal 3)

Amstelland-Meerlanden

180, 181, 185, 186, 190, 191, 194, 195, 199, 342, 347, 348, 357,

358
Zuid-Holland Noord

5 (vanaf kwartaal 3), 410

Drechtsteden / Molenlanden / Gorinchem

5, 7 (allen vanaf kwartaal 2)

Stadsvervoer Den Haag, bus

28

Regiovervoer Haaglanden

62, 63, 64, 72, 61, 71, 70 (allen vanaf kwartaal 4))

Zuidoost-Brabant

401, 402, 403, 404, 405, 406, 407

Noord- en Midden Limburg (exclusief trein)

1, 2, 3

Zuid-Limburg (exclusief trein)

1, 2, 4 (vanaf kwartaal 3), 5, 6, 7 (vanaf kwartaal 3)

Schiermonnikoog

1, 2, 4

Vlieland

1

Terschelling

1, 2

Ameland

1, 2
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2.2

Resultaten bus: steekproef en selectie

Over de steekproef en de selectie van data
27%
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10%

17%
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16%

50%

11%

60%

70%

7%

7%

80%

Trolleybus Arnhem
Amstelland-Meerlanden
Zuidoost-Brabant
Concessie Groningen/Drenthe
Waddeneilanden
Regiovervoer Haaglanden
Stadsvervoer Den Haag, bus
Overige gebieden
Figuur 1. Verdeling respondenten over de onderzoeksgebieden, zero-emissiebussen
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5%

90%
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100%

Voor het onderzoek van de OV-Klanten
barometer wordt in elk onderzoeksgebied een
steekproef getrokken van een vooraf bepaald
aantal ritten. Die ritten worden gestratificeerd
naar tijdstip getrokken uit de dienstregeling.
Van elke reiziger die is geënquêteerd weten
we in welke lijn deze reed en op welk tijdstip.
De enquêteurs hebben de aandrijving van de
bus niet genoteerd. We weten dat de respondent met een elektrische bus reisde wanneer
alle bussen op de betreffende lijn elektrisch zijn
(9% van de respondenten). Van 83% van de respondenten weten we dat ze reden met een bus
die zeker niet elektrisch was. De overige 8%
(soms wel, soms niet elektrisch) is niet in
de analyse betrokken. Niet alle elektrische
buslijnen waren in de steekproef vertegenwoordigd. Zie voor een nadere uitleg van de
steekproeftrekking ook CROW-KpVV, 2020,
OV-Klantenbarometer 2019; Hoofdrapport.
Verkrijgbaar via www.ovklantenbarometer.nl.

2.3

Resultaten bus: rapportcijfers

Tabel 2. Verschillen in klanttevredenheid tussen zero-emissiebussen en fossiel aangedreven bussen

In de OV-Klantenbarometer wordt gevraagd om een rapportcijfer te geven voor een serie
deelaspecten van de ov-reis.
In tabel 2 zien we een aantal grote verschillen (groter dan 0,3) tussen zero emissie en
fossiel:
	Geluid (v9; +0,59) laat het grootste verschil zien; de beoordeling is veel hoger in de
zero-emissiebus. Het geluidsniveau van het voertuig zelf is ook daadwerkelijk een stuk
lager dan in een fossiel aangedreven bus, vooral wanneer de bus stilstaat.
	Klimaat (v10; +0,53), inrichting (v11; +0,40) en netheid (v8; +0,33) laten ook een fors verschil zien. Dit verschil hangt vermoedelijk samen met het nieuwere materieel; de
zero-emissiebussen zijn over het algemeen nieuwer dan reguliere bussen, dus ook vaker
voorzien van goede ventilatie, meer eigentijdse inrichting en het interieur verkeert dan
ook in betere staat. Met andere woorden, de hogere waardering heeft dan meer te
maken met nieuw dan met zero emissie.
Daarnaast zien we een aantal verschillen van enige omvang (rond de 0,2), waarvoor geldt
dat die niet te verklaren zijn vanuit het aspect elektrisch, maar uit andere aspecten die
mogelijk samenhang vertonen: v13 reisinformatie in het voertuig (+0,23), v18 frequentie
(+0,23), v2 de halte (+0,19). Zero-emissiebussen rijden niet frequenter en hebben geen
betere haltes, maar ze rijden wel vaker in stedelijke gebieden, met hogere frequentie en
betere haltevoorzieningen. Voor reisinformatie geldt mogelijk hetzelfde als voor klimaat,
inrichting enzovoorts, zero-emissiebussen zijn gemiddeld genomen nieuwer dan fossiele
bussen, dus hebben ook vaker betere schermen met reisinformatie.
Het verschil tussen zero emissie en fossiel in totaaloordeel over de rit is +0,16.

Zero
Fossiel Verschil
emissie
v1

Kon u moeilijk of makkelijk een zitplaats vinden toen u instapte

8,83

8,70

0,13

v2

Wat is uw oordeel over de halte het station waar u instapte

7,98

7,79

0,19

v3

Wat vindt u van de stiptheid van het voertuig op tijd rijden bij uw instaphalte

7,29

7,37

–0,08

v4

Kon u moeilijk of makkelijk instappen

8,89

8,81

0,08

v5

Wat vindt u van de klantvriendelijkheid van het personeel

8,10

8,12

–0,01

v6

Wat vindt u van de rijstijl van de bestuurder

7,89

7,78

0,10

v7

Wat vindt u van de reissnelheid van deze rit

8,01

7,95

0,05

v8

Wat is uw oordeel over hoe netjes en schoon het voertuig is

7,95

7,62

0,33

v9

Hoe ervaart u het geluid in het voertuig

7,60

7,02

0,59

v10 Vindt u het klimaat in dit voertuig aangenaam

7,73

7,21

0,53

v11 Wat is uw oordeel over de inrichting van dit voertuig

7,72

7,32

0,40

v12 Wat vindt u van de informatie op uw instaphalte

7,80

7,65

0,14

v13 Wat vindt u van de reisinformatie in het voertuig

7,82

7,59

0,23

v14	Vond u het moeilijk of makkelijk om uw vervoerbewijs te kopen of uw reissaldo
op te laden

7,93

8,02

–0,09

v15 Wat vindt u van de prijs van deze rit

5,78

5,85

–0,07

v16 Ondervindt u tijdens deze rit last van uw medereizigers

8,16

8,03

0,13

v17 Voelt u zich gestrest of ontspannen tijdens deze reis

7,94

7,96

–0,02

v18 Wat vindt u van de frequentie op deze lijn

7,09

6,87

0,23

v19 Wat is uw totaaloordeel over deze rit

7,97

7,81

0,16

v21 Als u bent overgestapt, wat vond u van de overstaptijd

6,84

6,79

0,05

v24 Hoe wordt u geïnformeerd bij vertragingen of andere problemen

5,78

5,69

0,09
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2.4

Resultaten bus: relatieve bijdrage

In het klantbelevingsmodel van NS bepalen de thema’s sfeer, comfort, schoon en veilig het
totaaloordeel over het voertuig. Vervolgens bepalen het oordeel over het voertuig, personeel en snelheid het totaaloordeel over de reis. Dit model is nuttig om toe te passen bij het
duiden van de invloed van zero emissie.
De OV-Klantenbarometer vraagt de reiziger echter niet naar een waardering voor het voertuig. Daarom is een vereenvoudigd model toegepast waarin de verschillende thema’s alle
rechtstreeks onder de waardering voor de rit gehangen zijn (zie figuur 2).

Totaaloordeel reis
Sfeer

Comfort

Schoon

Veilig

Personeel

Snelheid

Figuur 2. Vereenvoudigd Klantbelevingsmodel zoals hier toegepast

De vragenlijst van NS behorende bij het klantbelevingsmodel is als uitgangspunt genomen.
Hieraan zijn de vragen uit de OVKlantenbarometer verbonden. De relatieve bijdrage van
ieder thema en deeloordeel aan het totaaloordeel over de rit binnen de OVKB 2019 is vervolgens bepaald. De relatieve bijdragen zijn bepaald door middel van regressieanalyse.
Voor het bepalen van de relatieve bijdragen van de onderliggende deeloordelen is een
model op basis van thema’s gespecificeerd, waarbij het thema waarin we geïnteresseerd
zijn uitgesplitst is naar de onderliggende deeloordelen. Op deze manier wordt het belang
van de overige thema’s meegenomen bij het bepalen van het belang van de deeloordelen
binnen een bepaald thema.
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Samengevat
	Het totaaloordeel van de reis wordt bepaald door zes thema’s:
sfeer, comfort, schoon, veilig, personeel en snelheid.
	We voegen daar een zevende thema als dummy aan toe: elektrisch
of niet.
	De invloed van de thema’s telt samen op tot 100%.
	Het gewicht van elk van de zes thema’s wordt op zijn beurt bepaald
door deelaspecten die we terugvinden in de vragenlijst:
-	Sfeer is alleen te koppelen aan de vraag over geluid;
-	Comfort aan vier deelaspecten: rijstijl, zitplaats vinden, instap
gemak en klimaat;
-	In figuur 4 tellen de deelaspecten op tot 100% voor elk thema.
	G eluid, klimaat en inrichting hebben beduidend hogere rapportcijfers
bij zero-emissiebussen (zie tabel 2). De oordelen over voertuig
kenmerken zijn zeer van belang voor het oordeel over de rit.
Die hebben vervolgens een grote invloed op het totaaloordeel over
de rit (zie figuur 3: het verklaringsmodel). Via geluid, klimaat en
inrichting oefent zero emissie een grote invloed uit op het totaal
oordeel.
	Daarnaast is er een zelfstandige invloed van zero-emissiebussen op
het totaaloordeel dat niet verloopt via de deeloordelen. De invloed
van zero emissie zelfstandig is 2% op het geheel.

Figuur 3 geeft de relatieve bijdragen van de thema’s en deeloordelen weer voor bus.
Thema’s en deeloordelen met de grootste relatieve bijdrage zijn weergegeven met een
witte achtergrond. Met betrekking tot zero emissie laat het model het volgende zien:

Totaaloordeel
rit

Sfeer
(8%)

Geluid
(100%)

Comfort
(17%)

Personeel
(16%)

Schoon
(17%)

Veilig
(15%)

Snelheid
(26%)

Rijstijl
(37%)

Netjes en schoon
(36%)

Veilig gevoel rit
(57%)

Klantvriendelijkheid personeel
(47%)

Reissnelheid
(43%)

Zitplaats vinden
(17%)

Inrichting
(64%)

Overlast
medereizigers
(43%)

Reisinformatie
voertuig
(53%)

Stiptheid
(57%)

Zero Emissie
(2%)

Instapgemak
(15%)
Klimaat
(32%)

Figuur 3. Vereenvoudigd Klantbelevingsmodel ingevuld voor bus
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3
3.1

Resultaten regionale trein

Resultaten regionale trein

Elektrificatie op het spoor is al veel ouder dan in de bus. Evengoed geldt voor de passagier
in de trein mogelijk eenzelfde set voordelen van elektrische aandrijving ten opzichte van
een dieseltrein. Vanuit de data van de OV-Klantenbarometer is het gemakkelijk om die
verschillen op een identieke wijze te analyseren. De leidende vraag is: zien we soortgelijke
verschillen in klantwaardering?
In 2019 zijn voor de OV-Klantenbarometer 23.871 respondenten in een regionale trein
geënquêteerd. Tabel 3 laat de verdeling zien van de regionale treingebieden over wel
en niet elektrisch (voor de precieze aantallen zie bijlage 2). De ontstane groepen fossiel
en elektrisch zijn grofweg even groot, met voor beide groepen een kleine 12.000
respondenten.

Tabel 3. Indeling fossiel-elektrisch regionale treinlijnen

Gebied

Aandrijflijn

Aandeel in
respons

Regionale treindiensten Groningen

Fossiel

13%

Regionale treindiensten Fryslân

Fossiel

13%

Vechtdallijnen: Almelo - Mariënberg

Fossiel

1%

Trein Zutphen - Hengelo - Oldenzaal

Fossiel

16%

Treindiensten Achterhoek Rivierenland

Fossiel

27%

Trein Arnhem - Doetinchem

Fossiel

15%

Trein Nijmegen - Roermond (Maaslijn)

Fossiel

15%

Vechtdallijnen: Zwolle - Emmen

Elektrisch

8%

100%
Trein Zwolle - Enschede

Elektrisch

19%

Trein Zwolle - Kampen

Elektrisch

9%

Trein Ede-Wageningen - Amersfoort

Elektrisch

14%

Trein Alphen aan den Rijn - Gouda

Elektrisch

7%

Trein Dordrecht - Geldermalsen (MerwedeLingeLijn)

Elektrisch

10%

Trein Maastricht Randwyck - Heerlen

Elektrisch

9%

Trein Roermond - Maastricht Randwyck

Elektrisch

14%

Trein Sittard - Kerkrade Centrum

Elektrisch

10%
100%
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3.2

Resultaten regionale trein: rapportcijfers

In tabel 4 zien we een aantal grote verschillen (groter dan 0,3) tussen elektrisch en fossiel:
	Geluid (v9; +0,67) laat het grootste verschil zien; de beoordeling is veel hoger in de
elektrische trein. Het geluidsniveau van het voertuig zelf is ook daadwerkelijk een stuk
lager dan in een fossiel aangedreven trein.
	Klimaat (v10; +0,34) en inrichting (v11; +0,51) laten ook een fors verschil zien. Ook hier
geldt: elektrische treinen zijn niet per definitie voorzien van betere ventilatie of betere
inrichting, maar een mogelijke verklaring is dat het materieel van elektrisch gemiddeld
ruim vier jaar nieuwer is dan van niet-elektrisch (zie uitleg in bijlage 2).
Daarnaast zien we een aantal verschillen van enige omvang: v15 prijs van deze rit (+0,21),
v18 frequentie (+0,22) en v24 informatie bij vertragingen of andere problemen (+0,25).
Deze oordelen zijn niet te verklaren door bepaalde kwaliteiten van elektrisch materieel.
Het verschil tussen zero emissie en fossiel in totaaloordeel over de rit is +0,15.

Tabel 4. Verschillen in klanttevredenheid tussen elektrische en niet-elektrische regionale treinen

Zero
emissie
v1

Kon u moeilijk of makkelijk een zitplaats vinden toen u instapte

8,35

Fossiel

Verschil

8,37

–0,02

v2

Wat is uw oordeel over de halte het station waar u instapte

7,63

7,71

–0,08

v3

Wat vindt u van de stiptheid van het voertuig op tijd rijden bij uw instaphalte

8,06

8,15

–0,09

v4

Kon u moeilijk of makkelijk instappen

8,92

8,97

–0,04

v5

Wat vindt u van de klantvriendelijkheid van het personeel

7,97

7,99

–0,02

v6

Wat vindt u van de rijstijl van de bestuurder

8,06

7,93

0,12

v7

Wat vindt u van de reissnelheid van deze rit

7,94

7,91

0,03

v8

Wat is uw oordeel over hoe netjes en schoon het voertuig is

7,32

7,15

0,17

v9

Hoe ervaart u het geluid in het voertuig

7,05

6,38

0,67

v10 Vindt u het klimaat in dit voertuig aangenaam

7,47

7,13

0,34

v11 Wat is uw oordeel over de inrichting van dit voertuig

7,49

6,98

0,51

v12 Wat vindt u van de informatie op uw instaphalte

7,69

7,73

–0,04

v13 Wat vindt u van de reisinformatie in het voertuig

7,25

7,09

0,16

v14 	Vond u het moeilijk of makkelijk om uw vervoerbewijs te kopen of uw
reissaldo op te laden

8,01

8,04

–0,03

v15

5,37

5,16

0,21

7,59

7,52

0,08

Wat vindt u van de prijs van deze rit

v16 Ondervindt u tijdens deze rit last van uw medereizigers
v17 Voelt u zich gestrest of ontspannen tijdens deze reis

7,92

7,83

0,09

v18 Wat vindt u van de frequentie op deze lijn

6,94

6,72

0,22

v19 Wat is uw totaaloordeel over deze rit

7,73

7,58

0,15

v21 Als u bent overgestapt, wat vond u van de overstaptijd

6,67

6,63

0,04

v24 Hoe wordt u geïnformeerd bij vertragingen of andere problemen

6,20

5,96

0,25
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Totaaloordeel
rit

Sfeer
(8%)

Geluid
(100%)

Comfort
(18%)

Personeel
(15%)

Schoon
(19%)

Veilig
(17%)

Snelheid
(21%)

Rijstijl
(8%)

Netjes en schoon
(44%)

Veilig gevoel rit
(44%)

Klantvriendelijkheid personeel
(46%)

Reissnelheid
(47%)

Zitplaats vinden
(44%)

Inrichting
(56%)

Overlast
medereizigers
(56%)

Reisinformatie
voertuig
(54%)

Stiptheid
(53%)

Zero Emissie
(1%)

Instapgemak
(15%)
Klimaat
(33%)
Figuur 4. Vereenvoudigd Klantbelevingsmodel ingevuld voor regionale trein

3.3

Resultaten regionale trein: relatieve bijdrage

De regressieanalyse, ten behoeve van het bepalen van de relatieve bijdrage van thema’s
en deelaspecten, is precies zo uitgevoerd als bij bus, zie paragraaf 2.3. Figuur 4 geeft
de relatieve bijdragen van de thema’s en deelaspecten weer voor de regionale treinen.
Thema’s en deelaspecten met de grootste relatieve bijdrage zijn weergegeven met een
witte achtergrond. Het model laat met betrekking tot zero emissie opnieuw zien:
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	Geluid, klimaat en inrichting (v9, v10, v11) hebben beduidend hogere rapportcijfers bij
zero-emissietreinen (zie tabel 4). De oordelen over voertuigkenmerken zijn zeer van
belang voor het oordeel over de rit. Die hebben vervolgens een grote invloed op het
totaaloordeel over de rit (zie figuur 4: het verklaringsmodel). Daarom heeft Zero Emissie
een grote invloed op het totaaloordeel.
	Daarnaast is er een zelfstandige invloed van zero-emissietreinen op het totaaloordeel
dat niet verloopt via de deeloordelen. Die invloed is bij regionale trein 1% op het gehele
oordeel.

4
4.1

Conclusies

Conclusies: beantwoording onderzoeksvragen

De analyse gaat over de vraag of elektrische aandrijving van invloed is op de klanttevredenheid in het openbaar vervoer. Dit is uitgezocht aan de hand van cijfers uit de OV-Klantenbarometer 2019, voor zowel bussen als regionale treinen.
Er zijn aanwijzingen dat elektrische aandrijving positieve invloed heeft op de klant
waardering. Maar het is niet eenduidig vast te stellen of de hogere klanttevredenheid is
toe te schrijven aan elektrisch of nieuw. Immers, het elektrische materieel is een stuk
nieuwer dan het nietelektrische en er is niet expliciet gevraagd naar een oordeel over de
aandrijflijn.
Elektrisch scoort ongeveer 0,15 hoger dan fossiel
In de OV-Klantenbarometer is een verschil geconstateerd in klantoordeel tussen elektrische en fossiele voertuigen van 0,16 rapportpunt op het totaaloordeel voor bussen en
0,15 rapportpunt voor treinen.
Elektrisch scoort vooral beter op geluid, inrichting en klimaat
Op een aantal deeloordelen zien we grote verschillen tussen zero emissie en fossiel:
	Geluid in het voertuig scoort het grootste verschil: +0,59 bij bus en +0,67 bij trein, beide
in het voordeel van elektrisch;
	Ook groot zijn de verschillen bij inrichting (bus +0,40; trein +0,51) en klimaat (bus +0,53;
trein +0,34).
Soortgelijke uitkomsten voor bus en regionale trein
De verschillen die we vinden zijn soortgelijk voor bus en regionale trein. Het verschil in
totaaloordeel is verwaarloosbaar klein (0,16 om 0,15, beide in het voordeel van elektrisch).
De top-3 van deelaspecten met een groot verschil tussen elektrisch en fossiel is dezelfde
voor bus en regionale trein: geluid, klimaat en inrichting.

Elektrisch draagt direct en indirect bij aan het totaaloordeel
Indirect scoren de elektrische voertuigen beter op klanttevredenheid, vooral via de
deelaspecten geluid, inrichting en klimaat. Daarnaast is er een zelfstandige bijdrage van
‘elektrisch’ van 1% (regionale trein) respectievelijk 2% (bus).

4.2

Conclusies: beschouwing elektrisch of nieuw

De analyse laat de resultaten zien van de vergelijking tussen elektrische voertuigen en
niet-elektrische voertuigen. Het ligt voor de hand om gevonden verschillen toe te schrijven
aan de aandrijflijn, maar enige voorzichtigheid is hier op zijn plaats. Immers, in de eerste
plaats is in de OV-Klantenbarometer niet expliciet gevraagd naar een oordeel op dit aspect.
Daarnaast moeten we ons realiseren dat elektrisch materieel waarschijnlijk sterk correleert
met nieuw materieel. Wanneer dat zo is, kan het evengoed zo zijn dat de gevonden
verschillen toe te schrijven zijn aan nieuw materieel en niet zozeer aan elektrisch.
Zonder precieze cijfers hiervoor paraat te hebben in de OVKlantenbarometer, weten we dat
niet-elektrisch materieel doorgaans een stuk ouder is dan het elektrische materieel, en dit
geldt voor zowel trein als bus.
Aanwijzingen die onderschrijven dat de gevonden verschillen mogelijk met leeftijd van het
materieel te maken hebben zijn de hogere waardering op de deelaspecten inrichting en
klimaat. Die onderdelen zijn niet specifiek beter in elektrische bussen of treinen, maar wel
beter in nieuw materieel. Lagere geluidsbelasting kan wel goed in verband gebracht
worden met elektrisch, maar ook hier geldt dat nieuwe dieselbussen bijvoorbeeld stiller
zijn dan oude. Ander onderzoek laat dit ook zien, dat nieuw materieel van positieve invloed
is op de klanttevredenheid (bijvoorbeeld: Meet4Research, 2020, Belevingsonderzoek
Groningen-Drenthe, in opdracht van OVbureau Groningen Drenthe).
In een vervolganalyse is het verstandig om te corrigeren voor bouwjaar van bus of regionale trein. Dit vraagt om een extra inspanning in en rond het veldwerk, met het registreren
van het materieel waarin de respondent reed tijdens het invullen van de vragenlijst.
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Bijlage 1

Indeling buslijnen

Gebied

Typering

Lijnen

Gebied

Typering

Lijnen

Noord-Holland Noord

Onduidelijk

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 14, 128, 129, 133, 136,
151, 152, 156, 157, 160, 162, 163, 165, 166,
167, 232, 251, 653

Noord-Holland Noord

Zero Emissie

617

Haarlem/IJmond

Zero Emissie

Vanaf Q4: 4, 9, 14

Zuid-Holland Noord

Onduidelijk

Niet expliciet benoemde lijnen

Zuid-Holland Noord

Zero Emissie

410, 602
Stadslijnen Leiden, vanaf Q2: 1, 2, 3, 4
Stadslijnen Leiden, vanaf Q3: 5, 6

Niet expliciet benoemde gebieden

Fossiel

Alle lijnen

Concessie Groningen/Drenthe basislijnen en stadsdiensten

Onduidelijk

Alle lijnen

Concessie Groningen/Drenthe Q-link bussen

Zero Emissie

1, 2

Stadsvervoer Leeuwarden

Onduidelijk

603, 612

Schiermonnikoog

Zero Emissie

1, 2, 3, 4, 5

Vlieland

Zero Emissie

1

Terschelling

Zero Emissie

1, 2, 9

Ameland

Zero Emissie

1, 2

Veluwe

Onduidelijk

Alle lijnen

Drechtsteden - Molenlanden - Gorinchem

Zero Emissie

Vanaf Q2: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)

Stadsvervoer Den Haag, bus

Zero Emissie

28

Trolleybus Arnhem

Zero Emissie

1, 2, 3, 5, 6, 7

Busvervoer Almere

Onduidelijk

25, M3, M4, M5, M6, M7

Regiovervoer Haaglanden

Zero Emissie

Vanaf Q4: 61, 62, 63, 64, 70, 71, 72

Onduidelijk

70

Tram & Bus Utrecht, bus

Onduidelijk

1, 2

Concessie bus Rotterdam e.o.

Tram & Bus Utrecht, bus

Zero Emissie

3, 7, 8

Oost-Brabant

Zero Emissie

Waterland

Zero Emissie

316

70
Stadslijnen ‘s Hertogenbosch: 8, 9

Zaanstreek

Zero Emissie

Vanaf Q3: 64, 65

Amstelland-Meerlanden

Onduidelijk

N42, N47, N57, 612

Amstelland-Meerlanden

Zero Emissie

180, 181, 185, 186, 190, 191, 194 195, 199,
342, 347, 348, 357, 358, N57, N95, 271,
287

Onduidelijk betekent hier: het fossiele materieel en zero emissie reed door elkaar heen op
de betreffende lijnen. Aan de dienstregeling is niet te achterhalen met welke aandrijving de
bemeten bus reed. Bij de aanduidingen Zero Emissie en Fossiel zijn we zeker van de aandrijving van alle bussen op de betreffende lijnen.
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Zuidoost-Brabant

Zero Emissie

401, 402, 403, 404, 405, 406, 407

Noord- en Midden Limburg (exclusief trein)

Zero Emissie

1, 2, 3, 88

Zuid-Limburg (exclusief trein)

Onduidelijk

Niet expliciet benoemde lijnen

Zuid-Limburg (exclusief trein)

Zero Emissie

1, 2, 5, 6
Vanaf Q3: 4, 7, 9, 10

Bijlage 2

Responsverdeling bus

Onderzoeksgebied

Respondenten
fossiel

Respondenten
ZE

Respondenten
aandrijving niet bekend

2

Concessie Groningen/Drenthe

923

340

403

5

HOV-lijnen Groningen/Drenthe

Onderzoeksgebied
39 Amstelland-Meerlanden

Respondenten
fossiel

Respondenten
ZE

429

513

Respondenten
aandrijving niet bekend
0

610

0

0

40 Gooi en Vechtstreek

755

0

0

7	Noord- en Zuidwest-Fryslân,
excl. Leeuwarden, Schierm.

515

0

0

41 Noord-Holland Noord

122

0

508

8

Stadsvervoer Leeuwarden

332

0

0

43 Zuid-Holland Noord

9

Zuidoost-Fryslân

632

0

0

557

0

0

46 Drechtsteden - Molenlanden - Gorinchem

1.121

0

0

48 Hoeksche Waard / Goeree-Overflakkee

1.151

0

0

618

0

0

52 Stadsvervoer Den Haag, bus

1.683

161

0

16 Midden-Overijssel
17 IJsselmond
18 Busvervoer Twente

42 Haarlem/IJmond

0

0

0

73

743

535

47

0

23 Veluwe

616

0

44

962

207

0

24 Achterhoek

620

0

0

54 Concessie bus Rotterdam e.o.

1.259

0

85

25 Rivierenland

675

0

0

57 Voorne-Putten en Rozenburg

2.189

0

0

0

824

0

60 Zeeland

533

0

0

843

0

0

26 Trolleybus Arnhem
27	Concessie Arnhem Nijmegen
(exclusief trolleybus Arnhem)
29 Stadsvervoer Lelystad

672

0

0

30 Busvervoer Almere

438

0

467

31 Streekvervoer Provincie Utrecht

600

0

0

32 Tram & Bus Utrecht, bus

998

45

34 Stadsvervoer Amsterdam, bus

53 Regiovervoer Haaglanden

1.059

61 Brabantliners

539

0

0

62 West-Brabant

793

0

0

63 Oost-Brabant

1.046

0

0

64 Zuidoost-Brabant

816

484

0

65	Noord- en Midden Limburg
(exclusief trein)

616

32

0

0

1.172

0

0

66 Zuid-Limburg (exclusief trein)

0

154

499

Waterland

815

25

0

200 Waddeneilanden

0

223

0

38 Zaanstreek

921

27

0

28.165

3.155

2.749

37

Totaal
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Bijlage 3

Responsverdeling regionale trein

Gebied

Respondenten
dieseltreinen

Regionale treindiensten Groningen

1.522

Regionale treindiensten Fryslân
Trein Vechtdallijnen (Zwolle - Emmen elektrisch,
Almelo – Mariënberg fossiel)
Trein Zwolle - Kampen
Trein Zutphen - Hengelo - Oldenzaal
Trein Zwolle - Enschede
Treindiensten Achterhoek Rivierenland
Trein Ede - Wageningen - Amersfoort
Trein Arnhem - Doetinchem

Respondenten
Bouwjaar materieel
elektrische treinen
0

2006-2009

1.472

0

2006-2009

165

926

2012 resp.
2013

0

1.027

2017

1.837

0

2013

0

2.245

2017

3.093

0

2012

0

1.574

2017

1.672

0

2012

Trein Alphen aan den Rijn - Gouda

0

784

2016

Trein Dordrecht - Geldermalsen (MerwedeLingeLijn)

0

1.220

2008

1.779

0

2007

Trein Nijmegen - Roermond (Maaslijn)
Trein Maastricht Randwyck - Heerlen

0

1.118

2016-2017

Trein Roermond - Maastricht Randwyck

0

1.700

2016-2017

0

1.228

2008

11.540

11.822

Trein Sittard - Kerkrade Centrum
Totaal
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Bepaling gemiddelde leeftijd materieel
Het bouwjaar van het materieel is gewogen
naar het respondentaantal. Daarbij is het
gemiddelde bouwjaar
genomen bij het materieel waar een langere
bouwperiode is aangegeven. (bijvoorbeeld:
2007-2013 wordt 2010).
Het gemiddelde bouwjaar voor dieseltreinen is
dan 2010,2 en voor elektrisch materieel 2014,6.
De dieseltreinen zijn dus gemiddeld ruim vier
jaar ouder dan de elektrische.
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