Auto of OV+fiets?
Op weg naar een toekomstbestendig
mobiliteitssysteem

Woord vooraf
Nederland staat niet stil. Onze mobiliteit is volop in ontwik
keling. Zo neemt het aantal verplaatsingen nog steeds toe,
groeien steden en bevolking en verandert het mobiliteits
gedrag. Willen we Nederland in de toekomst goed bereik
baar, leefbaar en veilig houden, dan vergt dit een brede blik
en aanpak van de bereikbaarheidsopgaven.
Deze brede blik was voor een groot aantal partijen aanlei
ding om een systeemvergelijking uit te voeren naar het
effect van investeringen in het autosysteem of het OV-fiets
systeem voor de bereikbaarheid in de regio Groningen-
Assen en de regio Tilburg-Midden Brabant. Om inzicht te
krijgen in bereikbaarheid voor de hele bevolking in een
regio is het van belang meer recht te doen aan de diversiteit
van de reiziger en de verschillende schakels in de keten van
deur tot deur.

De meest opvallende conclusies van deze studie zijn:
	Investeren in OV-Fiets loont (meer dan in auto) in stede
lijk gebied
	Auto profiteert ook mee met investeringen OV-Fiets
	Studie maakt ook duidelijk waar investeringen in
OV-Fiets niet loont
Deze brede blik op bereikbaarheidsvraagstukken en met
kennis van zaken, maakt het mogelijk om kosteneffectieve
oplossingen te vinden, waarbij recht wordt gedaan aan de
diversiteit tussen regio’s. Met deze brochure wil CROW de
resultaten zichtbaar maken voor een grote doelgroep en
we hopen dat deze aanpak meer navolging krijgt in andere
regio’s.

Achtergrond
Past het huidige stedelijke mobiliteitssysteem,
waarin de auto dominant is, wel bij de duurzame
en bereikbare stad van de toekomst? Of is het beter
voor een duurzame en bereikbare stad meer te
investeren in openbaar vervoer en de fiets?
Vragen die op verzoek van een groot aantal partijen
nader zijn bekeken op weg naar een toekomst
bestendig mobiliteitssysteem.
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Leer van het verleden
Om verbeteringen in bereikbaarheid te bepalen zijn er twee
essentiële aanvullingen nodig om bovenstaande onder
zoeksvragen goed te kunnen beantwoorden.
Ten eerste is het nodig om niet meer met één gemiddelde
bereikbaarheidsmaat voor alle mensen te rekenen. Bij één
uniforme bereikbaarheidsmaat kan in een modelbereke
ning het opheffen van een langzame buslijn leiden tot een
verbetering van de gemiddelde reistijd omdat alternatieven
sneller zijn. Maar voor de mensen die deze buslijn gebrui
ken is het kennelijk de eerste en dus beste keus en leidt
opheffing tot een verslechtering van hun bereikbaarheid.
En voor mensen die deze buslijn nooit gebruikten maakt
het opheffen in het geheel niets uit. Uitgaan van een
gemiddelde reistijd voor iedereen is zo bezien onverstandig
en kan leiden tot beleidskeuzes die geen daadwerkelijke
verbetering oplevert. Dit kan worden opgelost met een
model dat bereikbaarheid voor afzonderlijke doelgroepen
in beeld kan brengen.



Een tweede verbetering ten opzichte van gangbare metho
den is dat reizigers in gangbare modellen een keuze maken
tussen een beperkt aantal modaliteiten. De bereikbaar
heidsvoordelen van multimodale ketenverplaatsingen kun
nen daarom maar zeer ten dele worden meegenomen. In
de aanpak die in deze brochure wordt behandeld is een
multimodaal netwerkmodel opgesteld dat naast auto-,
fiets- en looplinks ook een OV-netwerk en dienstregeling
bevat tussen alle halten in Nederland. Dit geeft grip op de
voor dit onderzoek belangrijke synergie tussen fiets en OV.
Tevens geeft de nieuwe aanpak inzicht in het uitwijkgedrag
van parkeerders die, om parkeerkosten te vermijden, hun
auto parkeren in woonwijken en verder lopen, fietsen of
het OV te gebruiken voor hun last mile.
Meer info in het rapport “Een nieuwe kijk op bereikbaarheid”
(CE en MOVE Mobility, 2019).
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Les 1
Voor een zinvolle beantwoording van de onder
zoeksvragen en om het effect van verbeterde
bereikbaarheidsopties voor de gehele bevolking
van een plaats of een regio in beeld te brengen, zijn
twee essentiële aanvullingen nodig op de gangbare
modellen. Ten eerste rekenen gangbare modellen
met één gemiddelde bereikbaarheidsmaat voor
alle mensen. Daardoor houden we onvoldoende

Bereikbaarheid doelgroep met auto van de zaak vanuit
Groningen Centrum.
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rekening met de uiteenlopende mogelijkheden
van doelgroepen. Denk aan mensen zonder
rijbewijs of aan mensen met een relatief laag
inkomen. Het aantal banen dat voor deze doel
groepen binnen bereik ligt, is vele malen kleiner
dan voor de automobilist of voor de hoog
opgeleide kenniswerker die van zijn baas een
businesskaart krijgt.

Bereikbaarheid doelgroep laag inkomen vanuit
Groningen Centrum.

Les 2
Een tweede aanvulling op gangbare methoden is
dat reizigers een keuze kunnen maken uit in feite
maar drie modaliteiten, met een grof gemodel
leerde fietsreistijd naar stations als voor- en
natransportmiddel voor de trein. Door de ‘first en
last mile’ veel beter te modelleren, kunnen die
delen van de reis aangrijpingspunten bieden voor
de beïnvloeding van de modaliteitskeuze (inclusief
het effect van parkeerkosten, parkeerzoektijd en
parkeren op afstand). Forenzen die in buitenwijken
parkeren en daarna de ‘last mile’ per fiets of OV af
te leggen, zijn in de traditionele modellen niet in
beeld. De bereikbaarheidsvoordelen van multimo
dale ketenverplaatsingen worden in de nieuwe
aanpak veel inzichtelijker. We beoordelen per
‘deur-tot-deurverplaatsing’ en per doelgroep een
set zinvolle reisalternatieven. Op die manier laten
we de mensen die gewoonlijk de auto pakken
nadenken over het gebruik van hun auto als voor
transportmiddel naar een station. Daarbij maken
we (namens deze doelgroep) de afweging tussen
onbetrouwbare autoreistijd en parkeerstress met
de auto, ten opzichte van het ongemak van over
stappen, het zelf moeten betalen van een trein
kaartje en het gemak van het kunnen werken in de



trein. Aangezien het ongemak van overstappen en
wachten een belangrijk onderdeel is van de reisal
ternatieven, gebruiken we de dienstregeling van het
OV als bron voor de OV-reistijden, in plaats van de
grove manier van werken met gemiddelde snelheid
en frequenties waarmee OV-lijnen vaak worden
gemodelleerd. We zitten met deze aanpak dichter
op de werkelijkheid en op de afwegingen en moge
lijkheden van reizigers met eigen kenmerken. Door
deze methode brengen we in beeld in welke geval
len fiets-OV aantrekkelijk kan zijn voor hen die nu
routinematig de auto pakken.
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Nieuwe inzichten
Met het nieuwe multimodale verkeersmodel is een kwanti
tatieve vergelijking gemaakt tussen een mobiliteitssysteem
dat zich primair richt op het verbeteren van de autobereik
baarheid en een systeem waar nieuwe investeringen
primair worden gericht op het verbeteren van de OV- en
fietsbereikbaarheid. Deze aanpak blijkt te werken en
belangrijke inzichten te geven voor investeringen van
overheden in bereikbaarheid. Dit is toegepast voor de
regio’s Groningen-Assen en Tilburg-Midden Brabant.

De maatregelen zijn onderverdeeld naar licht, middel en
zwaar met onderscheid naar auto, fiets en OV (zie onder
staand figuur). De bevindingen in de vorm van kaarten en
grafieken zijn alleen geldig voor deze twee regio’s en
kunnen niet één op één vertaald worden naar andere
regio’s/stedelijke gebieden. Wel kunnen deze nieuwe
inzichten richting geven aan de discussie om met een
brede blik te kijken naar de mobiliteitsopgaven in andere
regio’s.

Gehanteerd maatregelenpakket
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Auto

Fiets

OV

Licht

Geen nieuwe infra, verbetering
verkeersmanagement, afstelling VRI’s en
voorrangsregelingen

Geen nieuwe infra, verbetering
verkeersmanagement, afstelling VRI’s en
voorrangsregelingen

Geen nieuwe infra, wel nieuwe lijnen en
frequentieverhoging, voorrang voor OV

Middel

Lichte aanpassing infra (zoals
voorrangspleinen)

Uitbreiding fietsinfrastructuur (geen
ongelijkvloerse kruisingen)

Uitbreiding vrijliggende of gestrekte businfra,
geen rail, wel extra passeersporen

Zwaar

Zware aanpassingen infra (ongelijkvloerse
kruisingen)

Snelfietsroutes incl. ongelijkvloerse
kruisingen

Nieuwe railverbindingen (lightrail of heavy
rail)



De inzichten vanuit
Groningen-Assen en Tilburg
1

Door toenemend autogebruik zal de congestie meer
dan evenredig toenemen en de bereikbaarheid
autonoom verslechteren. De toekomstige autonome
verslechtering van de bereikbaarheid per auto kan maar
voor een beperkt deel worden gerepareerd door
investeringen in het autonetwerk. Ruwweg maximaal een
derde van de verslechtering wordt gerepareerd door de
investeringen die wij veronderstelden. Omdat de huidige
autobereikbaarheid al heel hoog is, ondanks de congestie,
zijn verdere verbeteringen relatief moeilijk te realiseren.
Dit wordt geïllustreerd door de volgende twee figuren.
Dit figuur illustreert de verslechtering van de auto
beschikbaarheid.

Kan dat 'gerepareerd' worden door betere auto-infra?

Effecten maatregelenpakketten auto 2030
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Autonome ontwikkeling bereikbaarheid auto
De afname kan niet gecompenseerd worden, zelfs
na maatregelen. Er zit geen rek meer in het autosysteem.
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(Door toename bevolking stijgt de bereikbaarheid, maar
door de meer dan evenredige toename van de congestie
daalt de bereikbaarheid).
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Investeringen om de bereikbaarheid te vergroten met
OV en fiets hebben aanzienlijk meer effect (gemiddeld
een factor 3 tot 4) dan investeringen in de auto. In alle
gevallen is investeren in OV en fiets rendabeler in termen
van bereikbaarheid dan investeren in de auto.
Deze illustratie is gemaakt naar aanleiding van het gegeven,
dat in de regio Tilburg-Midden Brabant de kwaliteit van het
OV veel minder goed is dan in de regio Groningen.
In Groningen hebben heel veel kleine plaatsen een half
uursdienst per trein, terwijl in Brabant grote plaatsen als
Waalwijk, Oosterhout en Dongen geen trein en vaak ook
geen kwalitatieve snelle busverbinding hebben. Daartoe

hebben we het effect in beeld gebracht van extra trein
lijnen Tilburg-Efteling-Waalwijk-Gorinchem-Utrecht
en ’s-Hertogenbosch-Vlijmen-Heusden-WaalwijkEfteling-Dongen-Oosterhout-Breda en een expresbus
Tilburg-Dongen-Oosterhout-Breda.
Het automaatregelenpakket betreft het oplossen van
knelpunten die in de huidige praktijk ook zouden worden
opgelost o.a. door het aanleggen van ongelijkvloerse
kruisingen.
Te zien is dat de impact van fiets-OV-maatregelen veel
groter is dan die van automaatregelen, maar ook dat de
impact veel verschilt per locatie.

Fiets-OV incl. extra treinverbindingen
Auto

Vlijmen
Waalwijk
Efteling
Dongen
Goirle
Hilvarenbeek
Spoordonk
Tilburg Universiteit
Tilburg Reeshof
Tilburg Centrum
0%
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Waar de OV+fiets-bereikbaarheid al relatief goed is,
is de absolute verbetering door investeringen kleiner
(ruwweg 5% i.p.v. 15%). Ook in die gevallen hebben
investeringen in OV en fiets nog steeds meer effect dan
investeringen in de auto.

60
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De mate van ruimte die vrijkomt hangt af van de mate,
waarin de verbeterde fiets-OV-bereikbaarheid leidt tot
mensen die overstappen vanuit de auto. Dat effect verschilt
per locatie.
Hier is in beeld gebracht in welke mate de verbeterde OV
bereikbaarheid ten goede komt aan huidige gebruikers en
aan mensen die door over te stappen vanuit de auto een
betere bereikbaarheid bereken. In Waalwijk leidt de totale
bereikbaarheidswinst van 57% in veel grotere mate ook tot
extra bereikbaarheid voor mensen die tot dusverre met de
auto reizen (en dus overstappen). Dat geldt in veel mindere
mate voor Vlijmen. Voor Vlijmen zijn alleen top-OV-loca
ties, waar parkeren met de auto problematisch is, kansrijk
voor een overstap van de auto naar fiets-OV. Voor die
plekken waar veel overgestapt wordt vanuit de auto,
ontstaat er ruimte voor de andere automobilisten.

30
20
10
0
Vlijmen

Waalwijk

Overstappers
Huidige fiets OV-reizigers
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In de huidige situatie is de autobereikbaarheid hoog
ten opzichte van de OV- en fietsbereikbaarheid.
Hierdoor is er voor OV+fiets-investeringen nog relatief veel
laaghangend fruit te vinden, dat de bereikbaarheid kan
vergroten.

Groningen is de 5e stad van Nederland maar komt niet in
de file top 50 voor. Naar mijn stellige overtuiging komt dat
omdat jarenlang vasthoudend en consciëntieus is geïnvesteerd
in fiets en OV. Dat helpt ook de automobilist toont dit onderzoek
aan, en geeft een aansporing om hierin verder te gaan.
Jan van Selm
directeur Samenwerkingsverband DOVA, ex-directeur OV-bureau Groningen-Assen
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Relatief kleine OV+fiets-investeringen kunnen al tot
een grote bereikbaarheidswinst leiden.
Het verbeteren van de buslijnen en realisatie van snelfiets
routes rond Veendam leidt al tot een duidelijke verhoging
van de OV- en fietsbereikbaarheid.
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Index 100 is bereikbaarheid auto Veendam Centrum 2016;
OV-licht is nieuwe OV-lijnen en verhoging frequentie
bestaande lijnen; OV middel is inclusief eenvoudige aanpassingen infra; fiets middel is realisatie extra snelfietsroutes.

6

Investeringen in fiets en OV leiden indirect tot posi
tieve effecten voor automobilisten: meer mensen
zullen kiezen voor fiets en/of OV waardoor er meer ruimte
vrijkomt voor automobilisten die geen alternatief hebben
of willen gebruiken.

Zie de figuur hierboven: Lichte maatregelen (dus alleen het
meer en frequenter laten rijden van bussen, zonder extra
infrastructuur) leiden al tot een behoorlijk effect.
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7

Investeren in OV en fiets leidt tot een verbetering van
de milieukwaliteit (minder emissies, minder geluid), tot
lagere gebruikskosten, minder ruimtebeslag en positieve
gezondheidsbaten (door meer fietsen). De CO2 emissies
nemen met maximaal 5 tot 10% af. De NOx en fijnstof
emissies met maximaal 4 tot 8%. Investeren in alleen fiets
scoort grofweg 2 x beter dan in OV en fiets tezamen omdat
het OV vooralsnog ook uitstoot veroorzaakt.

Effecten maatregelen op CO2-uitstoot, regio Tilburg
8%
7%
Verandering CO2-uitstoot

6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
– 1%
– 2%
Auto
licht

Auto
middel

Fiets en OV
licht

Fiets en OV
middel

Toevoeging OV maatregelen
Alleen fietsmaatregelen
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De effecten van ingrepen in de bereikbaarheid
verschillen sterk per doelgroep. Dat geldt zowel voor
autobereikbaarheid als OV+fiets-bereikbaarheid en met
name wanneer naar specifieke deelregio’s wordt gekeken.
Beleving en belangen van de diverse reismogelijkheden
worden immers verschillend gewaardeerd.
Verandering bereikbaarheid Waalwijk en Vlijmen
40%

Auto zwaar, Vlijmen
Auto zwaar, Waalwijk
OV en fiets middel, Vlijmen
OV en fiets middel, Waalwijk

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Voorkeur auto
middel inkomen

Voorkeur OV,
bezit auto

Neutraal,
bezit auto

Investering OV en fiets middel: Verbeteringen in OV-
diensten en eenvoudige aanpassingen infrastructuur; auto
zwaar is aanpassingen inclusief ongelijkvloerse kruisingen.
Te zien is dat het effect op de bereikbaarheid (voor de
gehele bevolking) in Waalwijk groter is dan in Vlijmen.
Maar ook dat de verbetering van de OV en fiets-maat



Bezit geen auto

regelen in Waalwijk voor meer doelgroepen effect heeft
dan in Vlijmen. Ook blijkt dat het effect van OV- en
fiets-middel-maatregelen (qua investeringskosten
vergelijkbaar met “auto zwaar”) meer effect hebben dan
de auto-investeringen. Daarbij is duidelijk het verschil
te zien tussen locaties en doelgroepen.
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Het onderscheid naar doelgroepen en naar locaties
maakt het beleidsmakers mogelijk verschillende belangen
beter tegen elkaar af te wegen. Dit geeft antwoord op de
volgende vragen en kan leiden tot betere besluitvorming.
1	Wie (welke doelgroep) heeft/krijgt nu werkelijk een
bereikbaarheidsprobleem?
2	Welke onderdelen van de ritketens zijn de belangrijkste
(toekomstige) knelpunten in de deur-tot-deurverplaat
singen?
Hoe pakken beleidsopties uit voor specifieke doelgroepen?
3	
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Index (100 = gemiddelde bereikbaarheid slle doelgroepen)

Vergelijking auto en fiets+OV bereikbaarheid per doelgroep

Dit soort omvattende scenario-onderzoeken worden veel
te weinig gedaan in Nederland. Daardoor blijven we te
lang vastzitten in oude dogma’s.
Bert van Wee
hoogleraar TU Delft
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Op weg naar een
toekomstbestendig
mobiliteitssysteem
De hier aangehaalde methode is een hulpmiddel voor de
professional om met een brede blik te kijken welk mobili
teitssysteem het beste past in de regio, gelet op specifieke
kenmerken van het gebied en de verschillende doelgroe
pen. Het is daarmee een verrijking van de beschikbare
instrumenten in de denkbeeldige gereedschapskist voor de
professional.
Met dit instrument kan ook beter worden ingespeeld op
diverse trends en ontwikkelingen zoals Toekomstbeeld
OV2040, MaaS, krimp en de bevolkingsgroei en de woning
bouwbehoefte van 1 miljoen woningen.
Toekomstbestendig betekent ook leren omgaan met
onzekerheden. Daarvoor heeft CROW samen met een
aantal partijen Wikken en Wegen ontwikkeld.
Deze brede blik op bereikbaarheidsvraagstukken en met
kennis van zaken, maakt het mogelijk om kosteneffectieve
oplossingen te vinden, waarbij recht wordt gedaan aan de
diversiteit tussen regio’s. Dit laat ook het onderzoek zien in
de regio’s Groningen-Assen en Tilburg:
	Investeren in OV-Fiets loont (meer dan in auto) in
stedelijk gebied
	Auto profiteert ook mee met investeringen OV-Fiets
	Studie maakt ook duidelijk waar investeringen in
OV-Fiets niet loont



De methode Wikken en Wegen
Wikken en Wegen zorgt voor een systematische en
gestructureerde inbedding om met een brede blik
naar mobiliteitsvraagstukken te kijken.
1	
Brede probleemverkenning. Eerst worden alle
aspecten van het probleem met alle belangen voor
de diverse betrokken partijen (stakeholders) goed
in beeld gebracht, zo mogelijk met vertegenwoor
digers van de betrokken partijen aan tafel;
2	
Welke effecten willen we bereiken? Welke effecten
willen we halen, ofwel waar toetsen we op
3	
Oplossingenzoektocht. Alle partijen worden uit
genodigd oplossingen aan te dragen die kunnen
bijdragen aan het bereiken van de beoogde
effecten.
4	
Uitwerking van de oplossingen en toepassing
MKBA- ultra light. Welke oplossingen dragen het
meest bij aan de beoogde oplossing voor relatief
lage kosten en weinig negatieve bijeffecten
5 Selectie en presentatie meest kansrijke oplossing.
Op basis van de opgedane ervaringen met het
toepassen van Wikken en Wegen komt er vaak een
gedragen en afgewogen oplossing tevoorschijn
die vaak ook nog geld bespaart.
Zie www.wikkenenwegen.nl
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Samenwerken aan
een bereikbaar
en leefbaar Nederland
De resultaten zijn zodanig veelbelovend dat het
toepassen van de methode ook nieuwe inzichten kan
bieden voor andere regio’s van Nederland. CROW wil
met andere partijen dit gaan faciliteren ten aanzien
van verdere kennisontwikkeling en kennisdelen.
Door het delen van praktijkervaringen en inspireren
van best practices kunnen we samen verder werken
aan een bereikbaar en leefbaar Nederland.
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Colofon
CROW-KpVV

Auto of OV+fiets? – Op weg naar een toekomstbestendig

CROW-KpVV ontwikkelt, verspreidt en borgt collectieve

mobiliteitssysteem

kennis voor de decentrale overheden op het gebied van

uitgave

mobiliteit. Het gaat om kennis die fundamenteel

CROW-KpVV, Ede

ondersteunt bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering.

Deze uitgave is (mede) mogelijk gemaakt door een

Over CROW

bijdrage vanuit het KpVV-programma. Dit programma
ontwikkelt, verspreidt en borgt collectieve kennis voor

CROW bedenkt slimme en praktische oplossingen

de decentrale overheden op het gebied van mobiliteit.

voor vraagstukken over infrastructuur, openbare ruimte,

Het gaat om kennis die fundamenteel ondersteunt

verkeer en vervoer in Nederland. Dat doen we samen

bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering. Het KpVV-

met externe professionals die kennis met elkaar delen

programma wordt gefinancierd door de provincies

en toepasbaar maken voor de praktijk.

en de vervoerregio’s.
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winstoogmerk die investeert in kennis voor nu en in de
toekomst. Wij streven naar de beste oplossingen voor
vraagstukken van beleid tot en met beheer in infrastructuur,
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artikelnummer
K-D073
tekst
CROW-KpVV
Achtergrondrapport: Een nieuwe kijk op bereikbaarheid
(CE-Delft en MOVE Mobility, 2019)

CROW

Rapport opgesteld in opdracht van: Regio Groningen-

Postbus 37, 6710 BA  Ede

Assen, OV-bureau Groningen-Drenthe, Provincies

Telefoon (0318) 69 53 00

Noord-Brabant en Gelderland, gemeente Tilburg, MRDH,

E-mail klantenservice@crow.nl

Ministerie van I&W, IPO, Milieudefensie en Fietsersbond.

Website www.crow.nl

Wetenschappelijke klankbordgroep: Bert van Wee (TU
Delft), Niels van Oort (TU Delft), Paul van de Coevering

December 2019

(BUAS), Jurgen de Haan (CROW), Marie José Olde Kalter
(Universiteit Twente)
foto voorpagina

CROW en degenen die aan deze publicatie hebben

P+R De Uithof

meegewerkt, hebben de hierin opgenomen gegevens

KCAP i.s.m. Studio SK als architecten

zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van weten

© Ronald Tilleman Photography

schap en techniek. Desondanks kunnen er onjuistheden
in deze publicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden

vormgeving

het risico daarvan.

Inpladi bv, Cuijk

CROW sluit, mede ten behoeve van degenen die aan

productie

deze publicatie hebben meegewerkt, iedere aansprake

CROW

lijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het
gebruik van de gegevens.

contact
CROW Klantenservice: klantenservice@crow.nl

De inhoud van deze publicatie valt onder bescherming
van de auteurswet.
De auteursrechten berusten bij CROW.
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