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Introductie
Beste lezer,
Voor u ligt het resultaat van een traject waarin de mogelijk

Deze publicatie is opgesteld door Berenschot. Verschillende

heden voor het verbeteren van de (OV-)bereikbaarheid tus

organisaties en auteurs leverden een bijdrage. Wij danken

sen Breda en Utrecht zijn verkend. In deze publicatie vindt

alle betrokkenen die in deze eerste fase van dialoog een

u meer informatie over de noodzaak, mogelijke oplossingen,

bijdrage hebben geleverd. Wij hopen dat deze publicatie een

het bestuurlijk symposium dat omtrent dit onderwerp is

nieuwe impuls mag geven aan het verder doordenken van

gehouden en een advies voor het vervolg.

de bereikbaarheidsopgave tussen Utrecht en Breda en de
verdere uitwerking van innovatieve voorstellen.

Nadat een MKBA met betrekking tot het aanleggen van een
rechtstreekse spoorverbinding tussen Breda en Utrecht in

In het colofon treft u de namen en e-mailadressen aan

2010 negatief uitviel, is het gesprek over de bereikbaarheid

van de contactpersonen bij de provincies Noord-Brabant

per spoor naar de achtergrond nagenoeg stil komen te

en Utrecht en de gemeente Breda. Met hen kunt u contact

liggen. Intussen wijzen recente studies uit dat de druk op

zoeken over een eventuele bijdrage aan het vervolg.

de huidige weg- en spoorverbindingen in de toekomst flink
zal toenemen. Om die reden is op zowel provinciaal als

In deze publicatie volgt, na het advies van Berenschot voor

gemeentelijk niveau de behoefte ontstaan om dit onderwerp

een vervolg (hoofdstuk 1), een hoofdstuk met de beschrij

weer meer bespreekbaar te maken.

ving van vier kansrijke oplossingen die in de dialoog met
betrokken partijen naar voren zijn gekomen (hoofdstuk 2).

Berenschot heeft een traject opgezet en begeleid, waarin dit

Daarna gaan we, aan de hand van drie bijdragen van

gesprek met bestuurlijke en maatschappelijke partijen is

gastauteurs, in op de vraag waarom het belangrijk is dat

opgestart en waarin visies en ideeën naar voren zijn geko

de bereikbaarheid tussen Breda en Utrecht verbeterd wordt

men. Door middel van een literatuurstudie, interviews met

en welke lessen we kunnen trekken uit eerdere plannen

bestuurlijke partijen en het bedrijfsleven en een gezamen

(hoofdstukken 3 & 4). De belangrijkste inzichten uit het

lijke ronde tafel sessie, is toegewerkt naar een bestuurlijk

symposium van 13 november 2017 worden apart op een

symposium.

rijtje gezet (hoofdstuk 5). We eindigen deze publicatie met
een slotbeschouwing (hoofdstuk 6) en een onderzoeks-

In dit symposium kwamen de opgehaalde visies over de
noodzaak en ideeën voor oplossingen bij elkaar. Naast alle in
het traject betrokken partijen, waren ook de gedeputeerden
Van der Maat van provincie Noord-Brabant, gedeputeerde
Jacqueline Verbeek-Nijhof van provincie Utrecht en wethou
der Boaz Adank aanwezig. Tijdens het symposium ontstond
in grote lijnen consensus over mogelijke vervolgstappen op
basis van de gepresenteerde tussenresultaten. Het belang van
een verdere verdieping van opgave en oplossingsrichtingen
werd erkend. Op basis van de resultaten van het symposium
heeft Berenschot een advies voor de volgende fase opgesteld.
Onderdeel van het advies is de uitnodiging aan alle betrok
kenen en geïnteresseerden om deel te nemen. Dat kan in
de vorm van een innovatief idee, een concreet plan of een
aanvulling op een bestaand project of programma.

verantwoording (hoofdstuk 7).
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Advies van
Berenschot over
het vervolg

Berenschot

Hoofdstuk 1
Achtergrond

symposium van 13 november 2017. Daarbij waren ook de
verantwoordelijke bestuurders van beide provincies en de

De bereikbaarheid tussen Breda en Utrecht is niet optimaal

gemeente Breda aanwezig. Tijdens het symposium is zicht

én komt de komende jaren steeds meer onder druk te

ontstaan op een veelbelovende ontwikkelaanpak voor de

staan. Het echte gesprek tussen overheden, vervoerders en

verbetering van de bereikbaarheid tussen Utrecht en Breda.

belanghebbenden hierover komt nog onvoldoende op gang
en acties gericht op oplossingen blijven uit. Daarom hebben

Ons advies is om voor het vervolg ook het ministerie van

de provincies Noord-Brabant en Utrecht en de gemeente

IenW alsmede twee andere direct belanghebbende overhe

Breda Berenschot in de tweede helft van 2017 gevraagd te

den, respectievelijk de provincie Zuid-Holland (knooppun-

verkennen op welke wijze de bereikbaarheid tussen Breda en

tontwikkeling Gorinchem) en de U10 (knoop CS Utrecht

Utrecht geagendeerd kan worden. Een belangrijk onderdeel

en bereikbaarheid Utrecht) uit te nodigen om de rol van

van deze verkenning is het inventariseren van kansrijke

mede-opdrachtgever te vervullen. Daarmee zijn de meest

zoekrichtingen en potentiële partners. Zowel van het proces

betrokken partijen (Rijk, provincies en gemeenten) direct

als van de opbrengsten van deze verkenning wordt verslag

aangesloten en hebben zij de mogelijkheid om verbindingen

gedaan in deze publicatie.

te leggen met plannen en beleidstrajecten op nationaal,
landsdelig en regionaal niveau.

Advies en uitnodiging

Met het gedeelde opdrachtgeverschap ontstaat een breed
commitment aan de kant van de overheid dat als basis kan

Ons advies is om de dialoog die op gang is gekomen gericht

dienen voor een open uitnodiging aan infrabeheerders,

voort te zetten en in dat kader kansrijke oplossingsrichtin

vervoerders, ingenieursbureaus, maatschappelijke organisa

gen voor de korte en (middel)lange termijn verder uit te

ties, kennisinstellingen, burgers en bedrijven om op enigerlei

werken. Basis voor het vervolg zijn de resultaten van het

wijze aan het vervolg deel te nemen.
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Doel vervolg
In de volgende stap worden (in ieder geval) twee oplossingsrichtingen nader
uitgewerkt. Tevens wordt in deze stap geïnventariseerd welke partijen zich (even
tueel als onderdeel van een alliantie) willen inzetten voor een verdere uitwerking
van kansrijke oplossingsrichtingen. Geadviseerd wordt in een volgende fase vier
samenhangende acties uit te voeren onder de noemer van een gefaseerde ontwikkelaanpak Bereikbaarheid Utrecht - Breda. In de eerste actie worden de strategische
vertrekpunten bestuurlijk vastgelegd. In twee separate acties worden oplossings
richtingen voor bus en trein uitgewerkt. De laatste actie is gericht op het bestuur
lijk monitoren van de voortgang van de acties in het BO MIRT.

Actie 1: leg strategische vertrekpunten vast

Actie 2: werk de oplossingsrichting 'bus' uit

Voor een ontwikkelaanpak, waarbij ruimte wordt gelaten

Het innovatieve (elektrische) busalternatief krijgt veel bijval

Actie 4: breng de resultaten van de acties in het
Bestuurlijk Overleg MIRT dit najaar

als kansrijke optie voor de korte termijn. Aan de indieners

Actie 3: vraag het ministerie van IenW om twee
alternatieven uit te werken voor de verbetering
van de bereikbaarheid per spoor

om op nieuwe technologische en maatschappelijke ont
wikkelingen in te kunnen spelen, is het noodzakelijk om

(Arriva en TU Eindhoven) wordt gevraagd om dit verder uit

Ons advies is om het ministerie van IenW te vragen twee

door de (tussen)resultaten van de acties te rapporteren aan

vanuit een aantal gedeelde vertrekpunten te werken. Deze

te werken.

Wij adviseren om bestuurlijk vinger aan de pols te houden

alternatieven uit te werken voor de verbetering van de

het Bestuurlijk Overleg MIRT dit najaar. Dit moment kan

vertrekpunten kunnen bestuurlijk worden voorgelegd.

bereikbaarheid per spoor tussen Utrecht en Breda via Den

tevens benut worden om de ontwikkeling van de bereikbaar

Vertrekpunten zijn:

Bosch. Door het aanbieden van een rechtstreekse verbinding

heid per OV/spoor en weg op de A27 corridor te monitoren

(zonder overstap in Den Bosch) neemt de reistijd af en

en waar mogelijk (nieuwe) afspraken te maken over de

^

Oplossingen moeten de kwetsbaarheid van het

hoeft niet meer overgestapt te worden. Aan ProRail en NS

verbinding met lopende plannen en beleidstrajecten.

bestaande, landelijke OV-netwerk verminderen;

wordt gevraagd om hier in het kader van PHS invulling aan
te geven voor de periode na 2028. Voor de lange termijn

^

Oplossingen moeten bijdragen aan de gewenste intermo

(2040) wordt het ministerie gevraagd om in het kader van

daliteit en innovatief zijn;

het programma Toekomstbeeld OV 2040 na te gaan wat de
mogelijkheden voor (verdere) verbetering van de OV-bereik-

^

Oplossingen moeten bijdragen aan een verbetering van
de bereikbaarheid tussen de twee hoofdknopen (Utrecht
en Breda) op korte en (middel)lange termijn;

^

Oplossingen moeten passen in een gefaseerde ontwikkelaanpak met onderscheid tussen oplossingen op de korte,
de middellange en de lange termijn;

^

Voor de verbetering van de bereikbaarheid op de korte
en middellange termijn wordt geadviseerd te zoeken naar
een koppeling met de planstudie voor de verbreding van
de A27 tussen Houten en Hooipolder en de verbreding
van bruggen op dat traject, met de Minder Hinder aan
pak en de aanpak van de Ring Utrecht
Oplossingen als een nieuwe spoorlijn of de Hyperloop
zijn voorlopig minder kansrijk en daarom wordt geadvi
seerd om deze niet nader te onderzoeken.

baarheid zijn.
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Hoe kunnen we
de bereikbaarheid
verbeteren?

Brabants Bus Alternatief
Breda, 13 november 2017

www. bravo, info

Bravo

sūmen met įŕ'ńRftlVA

Hoofdstuk 2

Brabants Bus Alternatief
Arriva Nederland; Frank van Setten

Aanleiding
De hernieuwde vraag naar een spoorverbinding tussen

Raamsdonksveer/ Geertruidenberg, Gorinchem en

Breda en Utrecht heeft ons aangezet tot het bestuderen

Vianen niet sneller is dan een IC verbinding met alleen

van hoogwaardige vormen van openbaar vervoer, die

tussenstops in Tilburg en ‘s-Hertogenbosch.

een alternatief kunnen zijn voor een spoorlijn tussen
Breda en Utrecht. Immers, uit een voorgaande studie is

Een hoogwaardige verbinding tussen Breda en Utrecht

gebleken dat realisatie moeilijk is en al in de 19e eeuw

heeft met het oog op het snelle alternatief via ‘s-Her-

is vastgesteld dat de ondergrond van het gebied tussen

togenbosch alleen zin als hij onderdeel is van een

Gorinchem en Vianen dermate zwak is dat de aanleg

netwerk met meer relaties dan die sec van Breda naar

van een spoorlijn met heel hoge kosten gepaard gaat.

Utrecht. Dit is een conclusie uit het vorige onderzoek
naar de haalbaarheid van deze verbinding.

Daarnaast geeft NS aan dat zij in hun plannen
rekening houden met een doorgaande Intercity tussen

Brabant heeft met uitzondering van de Maaslijn in

Breda, ’s-Hertogenbosch, Utrecht en Amsterdam. En

het uiterste oosten van de Provincie geen regionale

dat zij geen belang zien in een rechtstreekse treinver

spoorlijnen. Mede daarom zijn daar wellicht ook de

binding, die met tussenstops in minimaal Oosterhout,

meeste grote plaatsen zonder station in Nederland.
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Denk hierbij aan Oosterhout, Raamsdonksveer/ Geertrui-

de valkuil. Het delen van de infrastructuur betekent een

denberg, Waalwijk, Veghel en Uden en Nederlands grootste

infra, die juist voor de bus onvriendelijk is en maakt de bus

15

Voorgesteld netwerk

themapark de Efteling. Dit gegeven heeft ons er toe aangezet

daardoor nauwelijks een alternatief voor de auto. Iets dat de

In de bijlagen treft u een mogelijk netwerk aan en de lijnvoe

een netwerk te ontwerpen dat ook een oplossing biedt voor

trein wel is.

ring waarop afhankelijk van tijd en dagsoort een 1/2 uur,

een deel van deze plaatsen en voor Breda - Utrecht.

kwartier tot elke 5 minuten een verbinding geboden kan
Gebaseerd op het voorstel van Carlo de Weijer en de TU

worden. Het netwerk dient te beginnen met het in fasen

De huidige Brabantliners lopen vast in de files op de A27 en

Eindhoven om spoorlijnen te asfalteren en enkele voorbeel

ontwikkelen van Breda - Utrecht.

zijn daardoor onbetrouwbaar en niet aantrekkelijk als alter

den in het buitenland, zijn we tot het BBA plan gekomen.
Uitgangspunt is dat het geïntegreerd is met het hoofdrailnet

natief voor de auto. Dat geldt helaas ook steeds meer voor
het Brabantse Volans netwerk dat de grote kernen bedient

Leg een volledig eigen baan aan voor grote bussen, die

in Breda, Utrecht, Tilburg en ‘s-Hertogenbosch en regionale

maar over te weinig eigen snelle infrastructuur beschikt.

daardoor als een trein kunnen rijden met grote comforta

netwerken in dezelfde plaatsen. Maar ook bij Oosterhout.

Door het gedrag van velen is het regionale wegennet vol

bele elektrisch aangedreven voertuigen. In de spits kunnen

Raamsdonksveer, de Oude Tol, Gorinchem, Vianen, Drunen

obstakels (mini rotondes, drempels, 30 km en 60km zones

voertuigen aangekoppeld worden om grote capaciteit te

en Waalwijk. Vanaf de knooppunten moet een goed aanvul

en files) en biedt het ons geen mogelijkheid snel en aantrek

kunnen bieden. De capaciteit is oneindig groot doordat de

lend systeem zijn, waardoor zo veel mogelijk reizigers van de

kelijk openbaar vervoer met bussen te leveren. De basis wens

opvolgtijd van voertuigen minder dan een minuut kan zijn.

service gebruik kunnen maken.

Breda - Utrecht wordt makkelijker te realiseren als onderdeel

Deze “treinbussen” worden al ingezet of ontworpen voor

van een nieuw netwerk dat de combinatie is van de voorde

steden in België, Frankrijk en Zwitserland. Ze bieden het

len van trein en bus.

comfort van een railvoertuig tegen een veel lagere prijs dan

Samenvatting

een railvoertuig. Uiteraard kan de baan gedeeld worden met

Wat zou er in Brabant kunnen?

hulpdiensten of hoogwaardig vervoer, wat bereid is mee te

Tijdens de bestuurlijke conferentie in Breda kwamen vanuit

betalen aan de infrastructuur.

de sprekers en aanwezigen de volgende reacties naar voren:
•

Voor de korte termijn zien we in Brabant de volgende moge
lijkheden om het regionale OV net te verbeteren;

^

Snelheid is minder belangrijk dan een
multimodaal en betrouwbaar netwerk.

Wat kan BBA?

De voorgenomen elektrificatie van de Maaslijn.

De Trambus heeft zijn intrede gedaan in Luxemburg, Luzern,

Cuijk en Boxmeer krijgen een robuust netwerk

Genève en Zürich. Er zijn plannen voor Brussel en Mantes.

naar Nijmegen en de Limburgse steden.

Voor BBA moet doorontwikkeld worden op snelheid en

•

Breda - Utrecht moet onderdeel zijn van een netwerk.

•

Knooppunten met ander OV zijn belangrijk.

•

Techniek is ondergeschikt. Het hoeft niet
bij voorbaat om Rails te gaan.

•

Economische verbetering voor de hele regio.

comfort, wat gelijkwaardig moet zijn aan een regionale trein.
^

^

Door het visgraat model (trein en bus in één netwerk)

Wij denken dat het BBA plan aan al deze voorwaarden kan

verder uit te werken kunnen snellere verbindingen

De TU Eindhoven wil gezamenlijk met vervoerautoriteit Bra

voldoen. Wij willen dan ook met de UT Eindhoven en de

worden gecreëerd vanuit de regio naar de steden.

bant en Utrecht en de vervoerder ARRIVA kennis en ervaring

Provincies Brabant en Utrecht een businesscase uitwerken,

delen om de “treinbus” als primeur te ontwikkelen met als

die onderdeel kan worden van het OV toekomstbeeld dat nu

uitgangspunten:

onder leiding van het Ministerie van I&W opgesteld wordt.

•

Geavanceerde eigen baan, waarop met

voor Nederland, dat dreigt vast te lopen zonder goede OV

hoge snelheid gereden kan worden.

alternatieven.

Rechtstreekse IC treinen van Breda naar UtrechtAmsterdam zijn opgenomen in de toekomstvisie van NS.

Dit kan de basis vormen voor een nieuwe ontwikkeling

Hierin is nog geen verbetering voor de Brabantse steden
zonder trein, waar juist een hoogwaardig OV nodig is om

•

Tegen lagere kosten dan spoorvervoer.

deze steden aantrekkelijk te houden. BBA biedt daarom een

^

Met een snellere bouwtijd.

nieuw netwerk voor ook deze steden, dat gebaseerd is op het

^

Elektrische aandrijving.

combineren van het beste dat trein en bus te bieden hebben.

•

Koppelbare voertuigen om grote

Het meest aantrekkelijke van de trein is de eigen baan!
De bus is flexibel en minder gecompliceerd in exploita

vervoerstromen aan te kunnen.
^

Reëel alternatief voor nieuwe (light)rail projecten.

tie. Anderzijds vergt de eigen baan van de trein ook eigen
voertuigen met veiligheidseisen en wordt dit bij nieuwe

Om dit te realiseren zal een consortium onderwijs, overheid

aanleg daardoor zeer duur. De flexibiliteit van de bus is ook

en bedrijfsleven opgericht moeten worden.
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Save Mass Transit

17

Daarom heeft de Technische Universiteit Eindhoven
(Strategic Area Smart Mobility met het voormalige
STORM team) het initiatief genomen om het Smartbus concept verder uit te werken, in samenwerking
met bedrijven uit de regio. Een Smartbus is een snelle
elektrische bus op batterijen die gebruik maakt van
een geasfalteerde doelgroepstrook. Door het ontbreken
van abrupte bochten op de afgesloten baan kan de
Smartbus hetzelfde reizigerscomfort bieden als een
trein. Daarnaast heeft het concept Smartbus vijf grote
voordelen ten opzichte van het huidige intercity (rail)
transport.

^

Door de flexibiliteit is een smartbus ook betrouwbaar
der en minder gevoelig voor verstoringen.

^

De smartbus is door het gebruik van eenvoudige, geasfal
teerde infrastructuur compatibel met zowel huidige als
toekomstige mobiliteit, waardoor het een veilige investe
ring is. Op de korte termijn biedt dit kansen om, naast
de smartbus, ook autonome voertuigen toegang te geven
tot deze doelgroepstrook. Met het oog op toekomstige,
onzekere mobiliteit, is het daarbij een verstandige keuze
om infrastructuur middels asfalt zo ‘dom’ mogelijk te
maken, waarbij de voertuigen ‘slim’ kunnen zijn. Bij de
renovatie van de bruggen op de A27 is het daarom ook

^

De maximale capaciteit die behaald kan worden met

aan te raden om middels een verbreding rekening te

een smartbus is twee tot drie keer groter dan een trein.

houden met een geasfalteerde doelgroepstrook.

Dit komt met name door de relatief grote vereiste volgafstand van treinen, waar bussen tot een seconde achter

De komende maanden zal de TU/e, samen met de Provincie

elkaar kunnen rijden.

Brabant, Arriva, lokale bedrijven en berokken gemeenten, dit

De smartbus is vele male goedkoper dan railverkeer

A27 een belangrijk onderdeel zal vormen.

concept verder uitwerken, waarbij de toepasbaarheid op de
^

doordat een smartbus opgebouwd wordt uit stan
daardcomponenten en gebruikt maakt van goedkopere
infrastructuur die minder onderhoud behoeft.

Save Mass Transit
^

TU Eindhoven en team Storm

De smartbus is in alle opzichten flexibeler dan railver
keer, zowel in routering als in assets, doordat het gebruik
maakt van meerdere kleine voertuigen die middels

Het OV wordt steeds meer voorbijgestreefd door
de auto, zowel in gebruik als waardering. Het
is de verwachting dat dit in de nabije toekomst
alleen maar zal toenemen door de ontwikkelin
gen die in de auto plaatsvinden. Door connectiviteit en autonomie zal de auto steeds veiliger
worden, waarbij de elektrificatie ervoor zorgt dat
auto's duurzamer, betrouwbaarder én goedkoper
worden. Ook zorgen mobiele ontwikkelingen voor
de opkomst van apps waarin auto's steeds meer
gedeeld zullen worden (Mobility as a Service).
Hoewel het moeilijk te voorspellen is hoe toe
komstige ontwikkelingen zich exact gaan ontaar
den, ligt het voor de hand dat de auto een steeds
prominentere rol gaat spelen in mobiliteit. Ech
ter, het inherente capaciteitsprobleem van auto's
blijft een probleem die de genoemde ontwikkelin
gen niet gaan oplossen. Dit capaciteitsprobleem

zorgt met name in de spits voor steeds grotere
toename van fileproblemeatiek, waarbij de aanleg
van extra asfalt geen tot beperkte oplossing biedt.

platooning eenvoudig aan - en afgekoppeld kunnen wor
den. Hierdoor kan de smartbus gebruik maken van een
flexibele dienstregeling, waarbij de capaciteit aangepast
kan worden aan het aanbod. Ook kan de instapcapa-

Door dit capaciteitsprobleem blijft een vorm van
massatransport wenselijk en noodzakelijk. Het is
immers vele malen efficiënter om meerdere men
sen in één voertuig te vervoeren. Echter, om de
ontwikkelingen in de auto-industrie bij te benen
zal er een verandering moeten plaatsvinden in
het openbaar vervoer zoals we dat nu kennen.
De enorme kwetsbaarheid en inflexibiliteit van
een spoorlijn integreren op geen enkele manier
met de huidige trends in mobiliteit. Daarnaast
kost geleid vervoer te veel gemeenschapsgeld.
De overheid moet gemiddeld 20 tot 30 cent per
reizigerskilometer afdragen, wat steeds slechter
te verantwoorden is met het oog op de huidige
ontwikkelingen in de auto.

citeit vergroot worden bij een halte of kan bijvoorbeeld
tijdelijk een extra halte aangelegd worden bij speciale
gelegenheden.
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Dat is in het kort Mobility-as-a-Service (MaaS). De vraag is

Er zijn nog veel vragen rondom MaaS te beantwoorden

gesteld of MaaS een oplossing kan bieden voor de missende

voordat dit veelbelovende concept ook echt kan worden

spoorverbinding tussen Breda en Utrecht. Mijn antwoord

uitgerold. Als Connekt helpen wij koplopers op dit terrein

daar op is: “Nee, MaaS is niet de oplossing”. MaaS lijkt

om als Taskforce deze gezamenlijke zoektocht aan te gaan.

een oplossing doordat het concept vaak wordt verward met

Daarom verwijs ik jullie graag naar ons actieplan: https://

spits mijdende initiatieven of mobiliteitsmanagement. Veel

www.connekt.nl/wp-content/uploads/2017/06/Actie-

experts vergelijken MaaS met het concept van Spotify in de

plan-MaaS-2017.pdf

muziekindustrie of Netflix als videostreamingdienst. Als je
deze vergelijking doorzet dan is de parallel van mobiliteitsmanagement dat je een documentaire in de videotheek krijgt

Data binnen MaaS

aangeboden omdat je gewenste actiefilms teveel worden
uitgeleend.
MaaS is niet meer een begrip, maar wordt in verschillende
steden reeds beproefd. Het meest tot de verbeelding spre
kende voorbeeld is Helsinki, waar het bedrijf MaaS Global

Nick Juffermans

meer dan 2.000 gebruikers heeft aangesloten op hun dienst

Connekt I ITS Netherlands

Whim. En cijfers laten zien dat als je gebruikers volledige
vrijheid in de keuze van modaliteiten geeft, dit gunstig kan
uitpakken voor de stad. Zo bleek uit onderzoek dat Whim
gebruikers meer gebruik maakten van openbaar vervoer en
fiets en dat in plaats van eigen auto’s gebruik werd gemaakt
van taxi’s. Het is dus helemaal niet zo gek dat juist vanuit

Mobility-as-a-Service

dat effect wordt beredeneerd dat MaaS iets kan betekenen
voor het verminderen van de vervoersvraag op bepaalde
transportsystemen.

Connekt
De hoofdreden voor gebruikers om MaaS te gebruiken is

Vorige week ging ik op pad naar Eindhoven voor een dagje uit.
Echter, voordat je op pad kunt zal je eerst een hoop informatie
moeten achterhalen en keuzes moeten maken. Wat is de snelste
manier van reizen? Hoe ziet mijn reis eruit? Wat zijn de kosten?
Kan ik mijn auto kwijt? Wat als ik je beloof dat er providers zijn die je
ontzorgen? Die deze informatie zelf achterhalen, een voorstel doen en
ervoor zorgen dat je op tijd en comfortabel op je bestemming komt.
Zonder dat je daarvoor een eigen auto, fiets of ander abonnement
nodig hebt.

dat dit een hoogwaardig, zo niet beter, alternatief is voor
autobezit. Vrijheid zonder de lasten van het bezit. En stel dat
er miljoenen Nederlanders gebruik van maken, wat bete
kent dit dan voor jullie? Ik heb vandaag heel veel gehoord
over het investeren in infrastructuur om ‘onze gebruikers’
comfortabel te laten reizen zonder vertraging. Maar zijn het
straks nog wel jullie gebruikers? Of hebben jullie straks nog
maar met vier MaaS-providers te maken?

20
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Onderstaand figuur (‘Moore’s law of mobility’) brengt in beeld hoe de
mobiliteit van mensen de afgelopen twee eeuwen is gestegen, met daarbin
nen een uitsplitsing naar de verschillende modaliteiten. Het laat zien dat er
met de komst van de Hyperloop weer een grote stap wordt gezet.

M Since 1800, human mobility has grown exponantially
past

future
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Hyperloop
Hardt
Hardt droomt van een wereld zonder files, zonder gehaast en
waar je kunt leven en werken waar je wilt. Van een wereld waarin
afstand minder bepalend is. En dat terwijl de wegen steeds meer
dichtslibben, het OV-netwerk de druk op belangrijke routes nog
amper aan kan en luchthavens en havens weinig mogelijkheden meer
hebben om te groeien. Deze ontwikkelingen remmen de economische
groei en hebben een grote impact op het milieu.
Door het realiseren van vraag gestuurde, hoge snelheidsvervoer voor iedereen,

om snelheden van meer dan 1000 km/u te halen. Het

Hardt vs. other types of transportation
|----------------- 500 km ----------------^

energy use:
(Wh/pax/km)

ondergronds worden aangelegd. Dat maakt het mogelijk om
steden, bergen, meren en zeeën makkelijk te doorkruizen.

ft H031 mi
minutes

ĪH

buizensysteem kan zowel bovengronds (op palen), als

-H All IDT I

0 73 minutes
© 85 minutes

I

300 minutesÏ530

werkt Hardt aan een oplossing voor de mobiliteitsproblemen waarmee we vandaag
de dag geconfronteerd worden. Deze oplossing komt volgens hen in de vorm van
de Hyperloop. Een Hyperloop is een voertuig (capsule) die in een vacuümbuis een

Maar hoe werkt dit precies? Beeld je een trein in, waarvan

maximumsnelheid van rond de 1200 k/h kan behalen. De belofte van dit nieuwe

iedere wagon om de paar minuten kan vertrekken, en

transportsysteem is dat het sneller is dan een vliegtuig, goedkoper dan een trein,

zelfstandig naar verschillende bestemmingen rijdt. Deze

een hoge rij-frequentie heeft en CO2 neutraal is.

wagons (capsules) doen dat in een vacuüm buis, waardoor
zij afgeschermd worden van weersinvloeden van buiten
af. Door gebruik te maken van magnetische voortstuwing
en een suspensie ophangsysteem, zijn de capsules in staat

22
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In tegenstelling tot de trein, die op een bepaald spoor
verschillende tussenstops kan maken, zal de Hyperloop niet
vertragen of tot stilstand komen in de ‘hoofbuis’ zelf. Door
gebruik te maken van een ‘op- en afrit systeem’, vormen
invoegende en uitstromende capsules geen belemmering
voor de doorstroming van andere capsules. Net als bij een
snelweg als het ware.
De Hyperloop is met name geschikt voor reizen over lange
afstanden en het verbinden van steden. Dit systeem maakt
een stedelijk netwerk mogelijk waarin zowel steden binnen
als buiten Nederland zeer snel en goed bereikbaar zijn.
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Waarom
moeten we de
bereikbaarheid
verbeteren?

De ruimtelijk-economische potentie
van de netwerkstad

van mensen, bedrijven, voorzieningen en activiteiten

Paul Gerretsen - Vereniging Deltametropool

Metropolitaanse regio’s concurreren onderling om groei van

economische kansen biedt.

welvaart en werkgelegenheid en worden daarin gesteund
door de voordelen van de agglomeratie. De voordelen doen
zich onder andere voor ten aanzien van:

S^teaL

^

Ruimtelijke verdichting

^

Clustering en diversiteit

^

Bevolkingsomvang en -dichtheid

^

Bereikbaarheid

^

Functiemix

^

Leefkwaliteit

In Nederland wordt het belang van metropoolgebieden her
kend. Het huidige beleid sluit dan ook aan op de versterking
van de metropolitaanse regio’s. Zo stelt de Structuurvisie
Infrastructuur en Ruimte (2012):

afbeelding hierboven. Daar waar de onderlinge nabijheid

"In 2040 behoort Nederland tot de top 10 van meest
concurrerende economieën van de wereld (...) door
een goede ruimtelijk-economische structuur".

De economische ontwikkeling concentreert zich steeds
meer in grootschalige stedelijke regio’s die oplichten in de

Hoofdstuk 3

Maar Nederland blijft achter, zo getuigen ook de citaten in

te zien én te positioneren. Want met name vanuit inter

het kader. Maar Nederland blijft achter, zo getuigen ook de

nationaal oogpunt kan de Randstad, maar in feite het groot

citaten in het kader. Dat hangt ook intrinsiek samen met de

ste deel van Nederland, als één grote stad gezien worden.

structuur van Nederland en de Nederlandse steden. We heb

Vanuit het perspectief van een expat zijn wonen in Almere

ben niet een grote geconcentreerde massa van mensen, maar

en werken in Amsterdam of Utrecht onderdeel van hetzelfde

verschillende steden die in een netwerk min of meer samen

ruimtelijke netwerk en is een goede bereikbaarheid tussen de

hangen en samenwerken. Overigens heeft dit ook positieve

steden een onmisbare voorziening en zelfs vanzelfsprekend.

kanten, want een aantal van de agglomeratienadelen van de
grote uitdijende steden in het buitenland, zoals menselijke
maat van steden en de toegankelijkheid van open groene
buitengebieden, kennen we in Nederland niet.
Als we het hebben over het vergroten van de agglomeratiekracht, dan hebben we het over het vergroten van het aantal
mensen dat elkaar snel en gemakkelijk kan bereiken in
een aantrekkelijke omgeving. Dit kan vanuit verschillende
schaalniveaus worden benaderd.

Vanuit internationaal oogpunt:
Om dit te bereiken is het belangrijk de steden in Nederland
(met name die in de Randstad) ook als één agglomeratie

OECD: "The Randstad does not seem to exploit well the
proximity of its four large cities and it does not represent an
integrated functional urban system"
TNO Randstadmonitor: "economische ontwikke
ling blijft achter ã de Zuidvleugel genereert geen
agglomeratievoordelen"
PBL: "In vergelijking met Europese concurrenten missen de
Nederlandse regio's de economische voordelen die verbon
den zijn aan de bevolkingsomvang en dichtheid"
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Vanuit boven regionaal oogpunt

29

Regionaal niveau

In Nederland zien we dat 4107o van het geld wordt verdiend

Naast het verbeteren van de bereikbaarheid wordt de

Vanuit regionaal perspectief kan een corridor een bijdragen

Kijkend naar de huidige bereikbaarheid tussen Utrecht en

in de top 5 regio’s, die slechts 1407o van het oppervlakte

agglomeratiekracht ook versterkt door het vergroten van

leveren aan de agglomeratiekracht door:

Breda is er nog veel winst te behalen. Met name door de

beslaan. Als we het hebben over het vergroten van de agglo-

de leefbaarheid. Een hoge leefbaarheid heeft met meer dan

meratiekracht, is het doel om deze economische kernge

alleen de woonkwaliteit te maken. Andere elementen zijn

bieden goed met elkaar te verbinden en daar een hoge leef

bijvoorbeeld:

kwaliteit te creëren. Ook West-Brabant hoort tot de brede

^

De woningvoorraad

Randstad en dient daarom optimaal met de economische

^

Inrichting van publieke ruimte

vervoer, dan kan dit door het verhogen van de frequentie

nog flink verbeterd kunnen worden om een reistijd van deur

kerngebieden in de Randstad verbonden te zijn.

^

Aanwezigheid van voorzieningen

en/ of het verbeteren van de overstapmogelijkheden.

tot deur binnen een uur mogelijk te maken. Dat kan zowel

^

Bevolkingssamenstelling

^

Sociale samenhang

De maximale reistijd die mensen gemiddeld genomen bereid

^

Veiligheid

zijn om te besteden aan woon-werk verkeer bedraagt van

beperkte capaciteit van de weg, is de reistijd per auto ruim
1. De ruimte rondom (tussenliggende)

meer dan een uur en is er ondanks de suboptimale ver

knooppunten beter te benutten.

binding met de trein, toch nog een vergelijkbare reistijd te

2. De reistijden te verkorten. Spreken we over het openbaar

behalen. Per trein en bus zouden de snelheid en frequentie

door het verbeteren van de rechtstreekse, directe verbindin
gen als door het verbeteren van de overstapkwaliteit.

deur tot deur één uur.

Autoverb inding Breda - Utrecht
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De waarde van infrastructuur en
vervoersdiensten

De inschattingen van de waarde van nieuwe infrastructuur
en diensten zijn over het algemeen niet heel robuust. Bij
voorbeeld, Australisch onderzoek laat zien dat de verwachtte

Wijnand Veeneman - TU Delft

reistijdverbetering zich zelden voordoet door toegenomen
congestie. Nederlands onderzoek laat ook zien dat de

uw-,ī mnu Tfcrv

- .v-#!*#

Inleiding

inschattingen, van zowel kosten als baten, niet heel sterk

Infrastructuur en vervoerdersdiensten worden in Neder

zijn. De standaardisering van de aanpak is wenselijk van

land beoordeeld op verschillende grondslagen. Binnen de

wege de vergelijking van de verschillende opties, maar heeft

MIRT-systematiek kaderen we de opgave strak in: de aanpak

nog niet een aanpak opgeleverd die een goede voorspellende

koppelt de infrastructuuropties aan het gebied en een

kracht heeft.

maatschappelijke kosten-baten analyse is sterk gericht op
4X PER UUR

het monetariseren van de baten van de nieuwe infrastruc

Daarnaast, infrastructuur heeft een belangrijk kenmerk dat

tuur. Dat is zeker een goede basis. De baten van de nieuwe

zich slecht laat vangen in de MIRT-aanpak: het netwerkef

infrastructuur worden veelal gezocht in reistijdverbetering

fect. Voor de MIRT-aanpak en de analyses die daar worden

en de gestandaardiseerde waarde van die reistijdverbetering.

uitgevoerd is een strakke afbakening nodig, in gebied,

-

in probleem, in doelstellingen. Maar de waarde van veel

•a»;r-ř
We bouwen op die manier een geobjectiveerd beeld op van

T UTRECHT
'i SCIENCE PARK

infrastructuren ligt in het netwerkeffect: de potentie die de

de waarde van een bepaald stuk infrastructuur op een bere

infrastructuur de mogelijke gebruikers biedt. Het gebruikte

kenbare manier. Dat is waardevol want zo hebben we een

voorbeeld ligt daarbij veelal in de telefonie of internet. Een

gestandaardiseerde vorm voor het vergelijken van verschil

telefoonnetwerk met twee aansluitingen heeft nauwelijks

lende opties en die opties worden in hun gebied bekeken.

waarde voor de samenleving. Een telefoonnetwerk met vele
miljoenen aansluitingen heeft veel waarde. Een internet met

Voor wat betreft de vervoersdiensten speelt de financiële waar

een paar emailadressen, websites of sociale-mediagebruikers

dering een minder formele rol. Toch zijn er duidelijke prikkels

heeft nauwelijks waarde. Een internet met vele miljarden

voor vervoerders en overheden om de kostendekkingsgraad

gebruikers die via vele diensten met elkaar verbonden zijn

van vervoersdiensten als belangrijke indicator te gebruiken in

heeft een enorme waarde.

het beslissen over het behouden, afschaffen of beginnen van

ZORG VOOR EEN OPTIMALE
BEREIKBAARHEID VAN
BELANGRIJKE BESTEMMINGEN

• «kiA’ĥ.üi.

een dienst. Op het hoofdrailnet wordt NS geacht een mooi

Er zit dus een intrinsieke waarde aan de uitbreiding van het

rendement te realiseren. Er ligt een subsidiair cordon sanitair

aantal herkomsten en bestemmingen of het verbeteren van

rond de vervoerder dat ervoor zorgt dat de vervoerder scherp

de verbindingen tussen die herkomsten en bestemmingen.

kijkt naar de kosten-baten balans van de diensten.
Voor de verbinding tussen Breda en Utrecht betekent dat
Voor wat betreft de aanbestede vervoersdiensten, deze wor
U—ŴSŽr

twee belangrijke zaken.

den gerealiseerd binnen een context waar al decennialang
‘vt ■'ftoaertwv.il

druk ligt op de beschikbare middelen. Of er nu sprake is van

Ten eerste, waarde zal vooral gecreëerd worden als de verbin

een bruto- of een nettocontract, voor vervoerder en behe

ding die wordt gerealiseerd strak ingebed wordt in bestaande

rende overheid is er een duidelijke prikkel om de diensten te

netwerken. Een hyperloop van de buitenwijken van Breda

kiezen op basis van hun kostendekkingsgraad.

naar de buitenwijken van Utrecht heeft veel minder waarde
dan een directe koppeling van die hyperloop met bestaande

Ofwel, we hebben bij infrastructuur en vervoersdiensten

collectieve systemen. Ofwel, die nieuwe verbinding zal,
ongeacht de gebruikte techniek, zo nauw mogelijk verbon

Het belang van een visie

een strak kader opgebouwd dat ervoor zorgt dat de directe

Basis voor een samenhangende ontwikkeling van een cor

monetaire effecten leidend zijn in onze keuze een dienst of

den moeten worden met bestaande systemen. In praktijk,

ridor en de knooppunten zijn een ruimtelijk-economische

een infrastructuur te realiseren. En dat is in principe een

laat de hyperloop, snelle bus of toch trein uitkomen op de

visie en strategie. De ontwikkeling van de corridors wordt

goede zaak. We kunnen vaststellen dat in Nederland kritisch

bestaande openbaar-vervoerknooppunten in beide steden.

gestimuleerd door het bieden van een hoge frequentie en

wordt gekeken naar de (maatschappelijke) baten tegenover

een hoge snelheid tussen de beide kerngebieden. Essentieel

de kosten van nieuwe infrastructuur en diensten.

daarbij zijn verder het inzetten op nabijheid, het creëren van

Ten tweede, de waarde die ontstaat door het aanleggen
van nieuwe infrastructuur en het realiseren van nieuwe

soepele verplaatsingsketens (met name fiets - trein) en het

Echter, bij meer strategisch beslissingen levert dat twee

diensten, die waarde gaat veel verder dan de mogelijke

versterken van Transport Oriented Development.

problemen op.

tijdbesparing van gebruikers. De optiewaarde van infra-
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structuur is enorm en wordt versterkt door de infrastructuur

eestun?lijke coMfezeArfie ċ

of diensten te realiseren. Die optiewaarde creëert een nieuwe

fifeggilCgMdKeiP

werkelijkheid die niet alleen de beslissingen beïnvloedt van
de reizigers. Dit creëert waarde voor mensen en bedrijven

gřeDA-tffaec^

AAwleiD.'/uċj

die zoeken naar een plaats om zich te vestigen en daarbij
meenemen dat snel en comfortabel van Utrecht naar Breda
of van Breda naar Utrecht reizen een optie is. Dat is optiewaarde die veel verder gaat dat de directe omgevingen van de

De o\j- vgpf?İAiöiAj6

stations in beide steden.
Deze waarden zijn veel lastiger mee te nemen in de ana
lyse omdat hun correlatie met de nieuwe diensten en
infrastructuur veel minder direct is en de effecten zich op
veel langere termijn kunnen uiten. Denk aan de spoorlijn

~Ů
í Go\jBP-S)

p etsŗech'e

tussen Amsterdam en Lelystad. Deze heeft decennia later
een belangrijk effect gehad op de verbinding tussen Zwolle
en de Randstad, zonder dat daar bij de originele aanleg veel

A/ígt

OUťX

te/™

rekening mee gehouden is. Het effect voor Zwolle kan op
de lange termijn erg groot zijn, maar dat was bij de aanleg

6 CŌNOMiJcUč

van het deel tot Lelystad niet relevant en bij de aanleg van
de Hanzelijn nog lang niet helder. Dat er een effect zal
optreden is helder, maar de precieze omvang is nauwelijks
te voorspellen omdat deze van zoveel onzekere factoren
afhankelijk is.

over- ee^j
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Een versterking van de centraliteit van Breda en Utrecht in
Nederland door het realiseren van een nieuwe verbinding
voor openbaar vervoer van hoge kwaliteit tussen Utrecht en
Breda verdient een strategische perspectief dan we in onze
huidige methodieken van afweging kunnen bieden.
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Lessen van
eerdere plannen
voor de spoorlijn
Bas Govers - Goudappel Coffeng

Hoofdstuk 4

De bereikbaarheid tussen Breda en Utrecht
is al langere tijd onderwerp van gesprek
en reden voor het doen van onderzoek
naar de betreffende corridor. Daarnaast is
er in de afgelopen tientallen jaren ook een
meer integrale kijk op corridors ontstaan.
Zowel als het gaat om de economische én
netwerkeffecten van een corridorverbinding,
als ook om samenwerkingsvormen en
financiering. Vanuit die blik kunnen we een
aantal lessen leren.

LES 1: Het gaat niet alleen
over vervoer tussen Breda
en Utrecht, maar om een
schakel in een netwerk.

LES 2: Het gaat niet
over verkeer en vervoer,
maar om economische
structuurversterking.

LES 3: Innovatie gaat over meer
dan alleen technologie.

Slechts 50Zo van de reizigers op de cor
ridor reist daadwerkelijk van Breda naar
Utrecht. De effecten van een verbetering
van de bereikbaarheid zijn vooral van
belang voor het totale netwerk. Ook
tussenliggende knooppuntstations als

Wereldwijd zien we een trend waarbij de

Bij innovatie in mobiliteit staat vaak de
technologie centraal, zoals bijvoorbeeld
met de zelfrijdende auto of de hyperloop.
Maar vaak zit de innovatie ook in de wijze
waarop een integrale aanpak van een
corridor wordt aangepakt: de wijze van
samenwerking met de markt, de vorm
van de afspraken met de verschillende
overheidspartijen, de manier waarop
gefaseerd en adaptief naar een eindbeeld
kan worden toegewerkt. Deze vorm van

Oosterhout, Raamsdonkveer, Gorinchem
en Vianen en verder gelegen stations
als Amersfoort en Etten Leur profiteren.
Het verbeteren van de bereikbaarheid
tussen Utrecht en Breda heeft dus (vooral
ook) een groot effect op de bereikbaar
heid van en naar de tussenliggende
plaatsen én naar verder gelegen gebieden
(zoals de verbinding van Breda naar
Amsterdam, met Utrecht als tussen
liggend knooppunt).

economie naar de steden trekt. Markt,
kennis en consumenten centreren zich
steeds meer in agglomeraties. Vergeleken
met de landen en steden waar Nederland
op economisch gebied mee concurreert,
zijn de Nederlandse steden relatief klein.
Om toch een stevige concurrentiepositie
in te kunnen nemen wordt het steeds
belangrijker om de steden in de Randstad
goed met elkaar te verbinden. Op die
manier kunnen de steden elkaar onderling
beter aanvullen (stedelijke ontwikkeling
volgens het concept van "borrowed
size") en kan de Randstad meer als één
agglomeratie fungeren. Door een betere
verbinding/ bereikbaarheid onderling zijn
bijvoorbeeld meer arbeidsplaatsen binnen
een bepaalde reistijd bereikbaar.
We zien dus dat een betere bereikbaar
heid een middel is om economische
structuurversterking te realiseren. Daarbij
is het belangrijk om het verbeteren van
bereikbaarheid overkoepelend (en niet per
modaliteit) te benaderen. Als alleen het
reduceren van autoverkeer het centrale
doel is voor een spoorverbinding is het
effect beperkt. Sterker nog: een spoor
lijn zou als gevolg van de impuls op de
ruimtelijk-economische ontwikkeling zelfs
tot meer autoverkeer op dezelfde corridor
kunnen leiden.

IC-reizigers per dag
Amsterdam-Utrecht
Arnhem-Utrecht
Den Bosch-Utrecht
Amersfoort-Utrecht
Breda-Utrecht
Zuidas-Utrecht
Rotterdam-Utrecht
Dan Haag-Utrecht
Breda-Rotterdam
Breda-Tilburg

50.000
40.000
37000
35.000
35.000
30.000
30.000
18.000
18.000
18.000

innovatie verdient ook zeker aandacht in
het geval van de corridor Utrecht Breda.
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Gedurende de verkenning kwamen twee duidelijke elementen naar voren die onderdeel uit
moeten maken van het verhaal. Allereerst betreft het de noodzaak van een betere bereikbaar
heid (het ‘waarom’). Daarnaast gaat het vooral ook om de oplossingsrichtingen die kunnen
bijdragen (het ‘hoe’). Beide onderwerpen zijn tijdens het symposium in een aparte deelsessie
verder behandeld. Waarbij in de ene sessie werd ingegaan op de netwerkwaarde en de ruimtelijk
economische potentie en in de andere deelsessie de oplossingsrichtingen aan bod kwamen.
We vervolgen met de inzichten die in de verschillende sessies naar voren kwamen.

Plenaire start
^

Een heldere visie op het vraagstuk is nodig, maar is op

^

dit moment nog niet voldoende aanwezig.

Bij het verbeteren van de bereikbaarheid is de kwaliteit
van de reis over het algemeen belangrijker dan het ver
korten van de reistijd an sich. Zo kan het voor de bele

^

Het vraagstuk van het verbeteren van de bereikbaarheid

ving al helpen als mensen niet over hoeven te stappen of

tussen Breda en Utrecht wordt als breder gezien dan

als zij tijdens hun reis kunnen werken. Ook Mobility as a

alleen als een (corridor)verbinding tussen deze twee

Service (MaaS) kan hierin iets betekenen.

steden. Het betreft ook het omliggend gebied van de
corridor en van de regio’s van deze twee steden.

•

Een deel van de aanwezigen is van mening dat het vooral
bestaande en bewezen technieken zijn, die ingezet dienen

^

Dit vraagstuk vraagt om een juiste mix van ambitie en

te worden om de bereikbaarheid tussen Breda en Utrecht

realisme. Daarbij moeten we meerdere modaliteiten in

te verbeteren.

een oplossing (kunnen) betrekken en een innovatieve

Hoofdstuk 5

aanpak niet schuwen. Als dat lukt, kan de A27 corridor

^

als voorbeeld dienen voor vergelijkbare situaties. Situaties

mening dat het vooral de nieuwe, innovatieve concepten
en technieken zijn, waar we het van moeten hebben.

om in de mobiliteitsvraag te voorzien. Daarin is ook het

De corridor Breda - Utrecht kan hierbij als proef

gezamenlijk belang met het ministerie te vinden.

tuin dienen.

Ondanks dat alle schaalniveaus (zowel lokaal als regionaal
vooral een belangrijke schakel in het landelijke netwerk en
als verbinding tussen de Randstad en de Vlaamse ruit.

^

Het verbeteren van de bereikbaarheid is geen doel op
zich, maar een middel om ruimtelijk economische
ontwikkelingen langs de corridor en in de regio’s te
stimuleren.

^

Een ander deel van de aanwezigen is daarentegen van

waarin weg- en spoorinfrastructuur ontoereikend zijn

en internationaal) als belangrijk worden geacht, is het

Het symposium is gestart met een plenaire
sessie met de zaal, waarin verschillende
inzichten werden opgehaald en besproken.

•

De waarde die een infrastructuuroplossing heeft voor
het netwerk en de bijdrage die het levert aan de agglomeratiekracht zijn argumenten om de bereikbaarheid te
verbeteren.
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Deelsessie netwerkwaarde en ruimtelijk
economische potentie
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Deelsessie oplossingsrichtingen
•

^

Plenaire afsluiting

MaaS is ook succesvol in landen waar het openbaar

De Hyperloop lijkt vooral geschikt voor een langere

We moeten anders kijken naar de waarde van infrastruc

vervoer minder goed geregeld is. ook in andere gebieden

afstand dan in dit vraagstuk van toepassing is. Wellicht

tuur. De waarde wordt vaak bepaald door middel van een

heeft het een groot effect.

gaat het in de (verre) toekomst wel een rol spelen in

op dat gebied nog veel hobbels te nemen. De overheid

het (inter)nationale netwerk en daarmee ook voor (de

kan hierin een belangrijk rol spelen, bijvoorbeeld door

regio’s van) Utrecht en Breda.

het verzamelen van die data.

kosten-baten analyse en wordt in geld uitgedrukt. Hiermee
doe je de waarde die infrastructuur kan hebben tekort.

•

Bussen kunnen meer capaciteit hebben dan de trein, het

^

Data kan en gaat een belangrijke rol spelen bij het reali
seren van slimme mobiliteitsoplossingen. Echter zijn ook

gaat er alleen om hoe je ze inzet en dit organiseert. Zo
•

Het netwerkeffect wordt nu nog onvoldoende meegeno

kunnen bussen in de spits veel dichter op elkaar rijden

men. Want een extra verbinding voegt ook waarde toe

dan treinen. Zelfs met de inzet van ERTMS systemen

aan het netwerk. Dit betekent dat een oplossing goed op

voor de trein.

het bestaande netwerk en de verschillende functies van
de corridor moet worden aangesloten, om zo de waarde

^

^

We moeten beginnen met het neerleggen van ‘dom’

hanteren van een intermodale blik en het oplossend

asfalt. Dit biedt mogelijkheden voor de korte/middel

vermogen van een innovatieve aanpak.

Gorinchem beter bereikbaar'.

lange termijn. Eerst kan de huidige Brabantliner daar
Alternatief van Arriva en TUE (met geschakelde, zelf-

corridors waar de huidige weg- en spoorinfrastructuur

rijdende bussen). Als op de lange termijn een spoorlijn

ontoereikend is om aan de groeiende mobiliteitsvraag

door te kiezen. Dat vereist echter wel politieke moed.

nodig blijkt, kan de bestaande ruimte daar alsnog voor

te kunnen voldoen. Hierin zit ook voor alle partijen het

worden gebruikt.

belang om gezamenlijk op te trekken.

Een oplossing moet flexibel zijn, om ruimte te houden
•

De bereikbaarheid kan het beste verbeterd worden
groeien. Zo kan de corridor (en het netwerk) minder

Een buslijn Utrecht-Breda kan oplossingen bieden voor

^

in de file. Daar is weinig aan te doen, tenzij je een strook

oplossingsrichtingen ervoor hebben gezorgd dat er niet

vrij zou geven voor de bus.

meer alleen over de spoorlijn wordt gesproken.

Waar nodig en mogelijk moeten we ruimte reserveren
voor OV-oplossingen, zodat we te allen tijde in kunnen

We moeten af van het hokjes denken als het gaat om de

bottlenecks hiervoor zijn de (nieuwe) bruggen op de A27.

financiering van mobiliteitsoplossingen.
Het autodelen komt nog onvoldoende van de grond,

Het spoor is dé backbone van het mobiliteitsnetwerk en

ondanks dat daar wel op wordt ingezet. Tegelijkertijd

heeft daarmee een dragende functie. Met name als het

is het wel kansrijk voor de toekomst, als dat beter door

gaat om de hart op hart verbindingen is alleen het spoor

informatie wordt gefaciliteerd.

tot nu toe in staat om grote hoeveelheden mensen te
vervoeren.

^

Het is belangrijk om op de A27 een rijbaan vrij te hou
den voor bussen of het kunnen toepassen van nieuwe

Snelheid telt ook, want ook aan iemands tijdsbudget zit
een grens.

Door dit traject is het gesprek opnieuw tot stand
gekomen, waarbij de gepresenteerde beelden van andere

risicovol worden uitgebouwd en verbeterd.

^

^

het knelpunten A27. Echter, staat de bus in de spits ook

spelen op kansen die zich aanbieden. Cruciale punten/

^

De A27-corridor kan als voorbeeld dienen voor andere

Een MKBA biedt maar voor een deel zekerheid. De

door het netwerk via bestaande, kleine stapjes, te laten

^

^

resterende onzekerheid kan omgezet worden in zekerheid

kan de optiewaarde zo goed mogelijk benut worden.

^

Het succes van een oplossing zit hem vooral in het

van het netwerk te vergroten: ‘Zo wordt ook de manege in

voor aanvullende en verrijkende opties. Op die manier

^

De opgave waar we voor staan bevat een goede mix van
ambitie en realisme.

^

over rijden en over een paar jaar het Brabants Bus
^

^

technieken.

40

41

;

fg jfawWġ'ícĉ

coAt(eneArfi6

(feeeilcffAARKeio
I/6tf#6^6/2'^ i*aJ

VA*

Sttsse» ?

Df

vezkeAJA,iAiC

Ĺ

zei (ľ.joĉNoe

P H A U J ^ p . a/

Naar een betere
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Utrecht
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Hoofdstuk 6
Bereikbaarheid steeds crucialer
Een goede, multimodale bereikbaarheid is steeds crucialer

de agglomeratiekracht van beide centrumsteden. Tevens

voor de economische ontwikkeling van stedelijke regio’s.

levert een verbetering van de bereikbaarheid een bijdrage aan

Betrouwbare en snelle verbindingen tussen knooppunten

de verbetering van het nationale mobiliteitsnetwerk.

en een goed functionerend netwerk zijn belangrijke rand
voorwaarden voor een concurrerend, leefbaar en duurzaam

Het is van groot belang de bereikbaarheid tussen beide

Nederland (Toekomstbeeld OV 2040) en stellen stedelijke

regio’s niet als een geïsoleerd mobiliteitsvraagstuk te bezien,

regio’s in staat om zich in te zetten op zowel onderscheidend

maar onderdeel te laten uitmaken van het bredere verhaal

vermogen als complementariteit in relatie tot andere regio’s.

over een samenhangende ruimtelijke-economische ont

Slotbeschouwing Berenschot

wikkeling van beide regio’s en de plaats van de corridor in
Het verbeteren van de bereikbaarheid tussen Utrecht en

het bredere netwerk van weg-, spoor- en OV-verbindingen.

Breda versterkt de bereikbaarheid van de stedelijke regio’s

En dat op verschillende schaalniveaus: regionaal, nationaal

Utrecht en West-Brabant en geeft daarmee een impuls aan

en internationaal.

Bereikbaarheid Breda-Utrecht — Naar een betere bereikbaarheid tussen Breda en Utrecht
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Ook de bereikbaarheid over de weg staat onder druk.

Zuid

omvang vervoersmarkt Hoog 2040

Na 2020 wordt op de A27 het traject Houten - Hooipolder

1 mln verplaatsinge" penaa'

Metro pool regio Hamburg

verbreed, maar recente modelberekeningen in het kader van

105 km uur

2 - 3 Hr

de nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) laten

4 - 5 Hr,

2517000

zien dat er daarna alweer snel nieuwe knelpunten kunnen

Regio Berlijn

> 5 ml

verplaatsingen p®r jaar

tacfcowj

90 km/uur treinsnelheid

ontstaan.

15 km/uur

70 km/uur bussnelheid

100 km uur

Greater Loi
130 km/uur
55 km/uur
los

1LS ‘ '

WO km/uur

Vlaarff!

gio Rhine-Ruhr

I . 65 km/uur

115 km. uur

'Rhein-Main

Bron Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse 2017 (NMCA) (p.53)
150 km/uur
85 km/uur

Legenda
modal split
Au:o bes. jjrdcr

V lieg tu ig

B

Totale voertuigverliesuren hoofdwegennet en onderliggend wegennet per provincie 2016 - 2040, avondspits

Bron Toekomstbeeld OV: Marktanalyse netwerkniveau 1 7 2, Significance (p.3)

70.000

60.000

Een belangrijke conclusie van de uitgevoerde verkenning
naar de bereikbaarheid tussen Breda en Utrecht is dat zo’n

50.000

samenhangend verhaal ontbreekt. Dat is misschien wel de
belangrijkste reden dat plannen voor de aanleg van een
spoorverbinding tussen beide steden tot nu toe stagneerden.

40.000

Op dit moment is de bereikbaarheid tussen de economische

30.000

kernregio’s West-Brabant en Utrecht per spoor en regionaal
OV niet optimaal. Op het spoor ontbreekt een rechtstreekse

20.000

verbinding tussen Breda en Utrecht.
10.000

0
ZuidHolland
■ 2016

NoordHolland
B 2040 laag

NoordBrabant

Gelderland

B 2040 hoog

Bron Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse 2017 (NMCA) (p.35)
Bron Overstappen naar 2040, flexibel en slim OV (p.4)

Utrecht

Limburg

Overijssel

Groningen

Friesland

Drenthe

Flevoland

Zeeland
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(logistiek, maintenance,
biobased, water)

Brainport
West- en
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Ť

(HTSM, Agro Ã food,
chemie, life sciences,
logistiek)

v
Ruhrgebied e.v.

(biobased, logistiek,
maintenance)
Vlaamse Ruit

ţ

(logistiek, biobased)

Bron Economie en perspectieven van Midden- en West-Brabant
- Verdiepend onderzoek MIRT (p.7).

Bron Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse 2017 (NMCA) (p.35)

De huidige OV-verbindingen zijn
relatief langzaam

Op het spoor ontstaan op middellange
termijn knelpunten

Er is geen snelle rechtstreekse OV-verbinding tussen

Voor het spoor zijn er potentiële vervoerknelpunten voor

Utrecht en Breda en de reistijd tussen beide centrumsteden

zien op de HSL Rotterdam - Breda en op de IJssellijn tussen

is relatief lang. De snelste verbinding per trein kent een

Tilburg, Den Bosch en Nijmegen. In het hoge groeiscena

reistijd van 1.02 uur en bevat een overstap in Den Bosch.

rio van de NMCA ontstaat een potentiele opgave aan de

Daarnaast is het mogelijk om via Rotterdam CS te reizen.

spoorcorridor parallel aan de A2. Dit stapelt ter hoogte van

Bij een slechter wordende bereikbaarheid dreigt de concurrentiepositie van de

De reistijd bedraagt dan 1.18 uur. Met de uitvoering van het

de rivierovergangen Waal en Maas met de problematiek

beide regio’s te verslechteren en wordt - vanuit nationaal en internationaal

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer ontstaat op lange

op de weg. Bij een scenario van hoge groei wordt er tevens

perspectief - het economisch potentieel van beide regio’s niet optimaal benut.

termijn (vanaf 2028) mogelijk ruimte voor de inpassing

een grote mobiliteitsbehoefte verwacht tussen de Randstad

van een directe treinverbinding tussen Utrecht en Breda (via

- waar Utrecht en West-Brabant onderdeel van uitmaken -

Den Bosch). De rechtstreekse verbinding zou een beperkte

en de Vlaamse Ruit.

reistijdwinst opleveren (circa 2 minuten), maar bespaart de
reizigers wel een overstap op Den Bosch. In 2010 reisden
trumsteden (MKBA spoorlijn Breda - Utrecht, 2010)1).

Mogelijke investeringen hebben bredere
netwerkeffecten

De Brabantliner vervoert ieder jaar circa 700.000 mensen

Investeringen in een verbetering van de OV-verbinding

tussen beide regio’s2) voor beide richtingen3). Met de Brabant-

tussen Utrecht en Breda zouden een bijdrage kunnen leveren

liner bedraagt de reistijd tussen Breda CS en Oosterhout en

aan het oplossen van de verwachte knelpunten op de verbin

Utrecht CS 1:17 respectievelijk 1:18 uur.

dingen (NMCA personenvervoer 2040): Utrecht - Eindho

dagelijks ruim 40.000 mensen per trein tussen beiden cen

ven (weg en OV), Utrecht - Rotterdam (weg en OV), Breda
1)
2)
3)

Recentere cijfers zijn niet beschikbaar
OV magazine 2013
De Brabantliner kent verschillende routes. Lijn 400 rijdt van Oosterhout,
via Zuiderhout naar Utrecht CS. Lijn 401 rijdt rechtstreeks van Breda CS
naar Utrecht CS. In de spits wordt in de drukste richting (in de ochtend
naar Breda en in de middag vanaf Breda) 4x7uur gereden.

- Eindhoven (weg en spoor) en Breda - Rotterdam (weg en
spoor). Investeringen moeten daarom niet alleen beoordeeld
worden op de directe effecten voor de verbinding zelf, maar
op de bredere netwerkeffecten. Wijnand Veeneman betoogt
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in zijn bijdrage dat een versterking van de centraliteit van

veel recente plannen, inderdaad toe? Welke invloed gaan

Breda en Utrecht door het realiseren van een nieuwe verbin

serviceplatforms hebben op het gebruik van treinen en

ding voor openbaar vervoer van hoge kwaliteit tussen beide

bussen en het verbinden van schakels in de keten?
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steden een strategische benadering vergt waarin de netwerk
effecten voor het gehele netwerk dienen te worden mee

De verbeterring van de bereikbaarheid van de A27-corridor

genomen. De huidige methodieken van afweging voorzien

kan als voorbeeld dienen voor andere corridors waar de

volgens hem niet in een dergelijk brede benadering.

huidige weg- en spoorinfrastructuur ontoereikend is om aan
de groeiende mobiliteitsvraag te kunnen voldoen.

Het is nog te vroeg om te bepalen waar
en in welke vorm van bereikbaarheid
geïnvesteerd moet worden
We staan als samenleving op een belangrijk keerpunt in het
denken over en investeren in bereikbaarheid. Het kabinet
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Door slim te investeren kan nu al
gewerkt worden aan een verbetering
van de bereikbaarheid en kunnen
tegelijkertijd voor de toekomst alle opties
opengehouden worden

laten voor een innovatieve en intermodale aanpak en voor

liteitsconcepten (zoals zelfrijdende auto’s en mobility as a

toepassing van innovaties waarvan nu nog niet duidelijk is

service). Zodra er meer inzicht ontstaat in de ontwikkeling

hoe deze zich zullen gaan ontwikkelen. Dat vraagt om een

van technologieën die autonoom rijden mogelijk moeten

adaptieve werkwijze, d.w.z. een werkwijze waarin desgewenst

maken en de kansrijkheid van innovatieve vervoerconcepten

no regret investeringen kunnen worden gedaan die het

(zoals MaaS en de Hyperloop) kunnen volgende kabinetten

inspelen op toekomstige ontwikkelingen niet onmogelijk

een meer gerichte afweging maken tussen investeren in

maken. Een adaptieve werkwijze kan gefaciliteerd worden

‘traditionele’ en/of ‘innovatieve’ concepten en ‘bijbeho

door een programmatische aanpak waarin ruimte wordt

rende’ infrastructuren. Veelbetekenend is dat dit kabinet

geboden voor vernieuwende ideeën (“proeftuin").

het MIRT wil veranderen van een modaliteitsfonds in een
mobiliteitsfonds.
Op dit moment zijn er geen middelen beschikbaar voor
investeringen op of langs de corridor. De middelen tot 2028
zijn reeds verdeeld via het MIRT, met onder meer investe

Eerste stap: zet de dialoog die op gang is
gekomen gericht voort en werk kansrijke
oplossingsrichtingen voor de korte en
(middel)lange termijn verder uit

ringen in het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer en
een upgrade van de A58 (InnovA58). Ook is voorzien in de

In de volgende fase is het zinvol om in ieder geval door te

verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder.

gaan met de twee oplossingsrichtingen voor bus resp. trein
die voor de korte en middellange termijn als meest kansrijk

Voor deze kabinetsperiode is circa C 2 miljard extra voorzien

naar voren zijn gekomen. Voor de voorzetting van de dia

bovenop het bestaande budget voor infrastructuurinvesterin-

loog met stakeholders en geïnteresseerde partijen is het van

gen. Het is niet te verwachten dat er deze kabinetsperiode

belang dat de samenwerkende overheden (rijk, provincies,

middelen beschikbaar komen voor verdere verbreding van

gemeenten) een aantal strategische vertrekpunten formu

de A27 of voor aanleg van (delen van) een spoorverbinding

leren en daarnaast afspreken hoe ze de ontwikkeling van de

tussen Utrecht en Breda.

bereikbaarheid tussen beide regio’s monitoren.

Als gevolg van de vele onzekerheden rondom de ontwik
keling van de mobiliteit is het nu lastig te bepalen welke
(extra) infrastructuur nodig is. Blijft de auto dominant en
welke invloed gaat autonoom rijden hebben op het gebruik
van de weginfrastructuur. Neemt de betekenis van spoor en
OV binnen de stedelijke gebieden, zoals voorzien wordt in

H

Bereikbaarheidsoplossingen zullen daarom ruimte moeten

voor de ontwikkeling en invoering van innovatieve mobi-

P flA U J b p .

(met name weg en spoor/OV), maar creëert tevens ruimte

C

Rutte III investeert vooral nog in traditionele modaliteiten
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Achtergrond

Bijlage:
Verantwoording
werkwijze

Opdracht Berenschot

De bereikbaarheid tussen Breda en Utrecht v.v. staat onder

Het voornemen om het gesprek over de verbinding Breda -

druk en zal, volgens de berekeningen uit de Nationale

Utrecht opnieuw aan te gaan heeft in het voorjaar van 2017

Markt- en Capaciteitsanalyse van het Rijk, tussen 2020 en

geleid tot een opdracht aan Berenschot. Aan Berenschot

2030 verder onder druk komen te staan. Dat geldt zowel

is gevraagd een proces op te zetten waarop het bestuurlijk

voor de verbinding over de weg als over het spoor. Al veel

en maatschappelijk gesprek over de OV-verbinding Breda -

langer staat de langzame treinverbinding tussen Breda en

Utrecht op een vruchtbare wijze heropend kan worden.

Utrecht v.v. op de agenda. Meest recent in 2010 is een
advies van de commissie Nijpels over een aan te leggen,

Randvoorwaarden bij de verkenning zijn dat de verkenning

rechtstreekse spoorverbinding. Een door het Rijk uitgevoerde

moet aansluiten bij bestaande bestuurlijke afspraken en

MKBA bleek negatief, waarna de spoorverbinding van de

gebruik maakt van de analyses van de commissie Nijpels

politieke agenda verdween. Sindsdien is het bestuurlijk

respectievelijk bij lopende beleidstrajecten van betrokken

gesprek over de (spoor)verbinding tussen Utrecht en Breda

provincies en gemeenten en het Rijk (o.a. Toekomstvisie

min of meer stil komen te liggen. Alle aandacht ging uit

Openbaar Vervoer 2040 en REOS). Bij de verkenning van

naar de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipol-

de mogelijkheden tot verbetering van de bereikbaarheid

der. Voor dat tracé loopt inmiddels een planstudieproces.

kan breder gekeken worden dan alleen spoor en open
baar vervoer. Ook nieuwe technologische ontwikkelingen

Hoofdstuk 7

Op provinciaal en gemeentelijk niveau is de (spoor)verbin-

(bijvoorbeeld de Hyperloop) en vormen van dienstverlening

ding nooit van de agenda verdwenen. Zowel in de bestuur

(zoals MaaS) mogen in de verkenning meegenomen worden.

sakkoorden van GS van Noord-Brabant en het college van

In de verkenning moeten bedrijfsleven, kennisinstellingen

B&W van Breda wordt de spoorverbinding genoemd. In

en maatschappelijke partijen zo snel mogelijk betrokken

het bestuursakkoord GS provincie Noord-Brabant staat het

worden om te bezien of en hoe er ingespeeld kan worden op

voornemen:

private en maatschappelijke initiatieven.

‘Samen met onze partners starten wij een verkennend onderzoek

Stand van zaken in de verkenning

naar de spoorlijn Breda-Utrecht’. In een motie van Provinciale

Deze publicatie is een weergave van de stand van zaken in

Staten van Noord Brabant (aangenomen op 15 april 2016)

de verkenning. In de afgelopen maanden heeft Berenschot

wordt de wens tot uitvoering van een verkennend onderzoek

geïnventariseerd welke opvattingen bij stakeholders leven

bekrachtigd.

over de wijze waarop het vraagstuk gepercipieerd wordt en
welke kansrijke zoekrichtingen mogelijk kansrijk zijn voor

Ook het college van B&W van de gemeente Breda heeft de

verdere verkenning.

spoorlijn in haar bestuursakkoord opgenomen: ‘Wij maken
ons, samen met de provincie, hard voor de realisatie van de

Deze inventarisatie leverde een aantal belangrijke

spoorlijn Breda - Utrecht.’

bevindingen op:

De provincie Utrecht noemt de verbinding niet in het

^

De opgave om de bereikbaarheid tussen Utrecht en

bestuursakkoord, maar vindt de OV-verbinding tussen

Breda (en tussenliggende steden) te verbeteren wordt

Utrecht en Breda wel degelijk van belang. In de Provinciale

breed erkend.

ruimtelijke structuurvisie 2013-2028 (Herijking 2016) is
opgenomen: ‘Onder meer om de druk op de A27 te verminderen

^

Het nut van een verkenning krijgt brede steun. Er is

is ook de aanleg van de ontbrekende OV-schakel tussen Utrecht

brede consensus over de gekozen benadering, nl. het

en Breda gewenst.'

definiëren van de opgave als een bereikbaarheidsvraagstuk (en niet als een modaliteitsvraagstuk).

De gemeente Utrecht noemt in het Mobiliteitsplan 2025
(vastgesteld in 2016) een aantal opgaven voor het OV-net-

De opgave leent zich goed voor innovatieve benaderingen.

werk, waaronder: ‘Verbeteren van de nationale treinverbindin
gen richting Leiden, Almere en Breda, met trein of (snelweg)

De opgave moet geplaatst worden in een bredere context van

busverbindingen [...]’

(inter)nationale netwerken en metropoolontwikkeling.
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De ruimtelijk-economische invalshoek wordt als belangrijk
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gezien, maar tegelijkertijd lijkt de synergie die de twee regio’s
elkaar kunnen bieden in termen van agglomeratiekracht
beperkt. De aanwijsbare vervoersvraag en de te verwachten

fedřikfi’AARHeiD

knelpunten in de bereikbaarheid tussen Utrecht en Breda op

ffřeoft-UteecHi

dit moment lijken meer voor de hand liggende argumenten
om de verkenning verder door te zetten.
De eerste verkenning leverde een breed palet aan ‘zoek
richtingen’ op, variërend naar infrastructuur, technologie,
schaalniveau en tijdshorizon. Hoewel de zoekrichtingen
interessant en inspirerend zijn is vooralsnog de noodzaak
van een hoogwaardige rechtstreekse OV-verbinding tussen
beide stedelijke regio’s slechts beperkt in beeld gekomen.

M

Breed palet aan oplossingsrichtingen in beeld
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De zoekrichtingen zijn op 13 november 2017 op een
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symposium in Breda gepresenteerd. In deze publicatie zijn de
presentaties opgenomen, alsmede highlights van de discus
sie. Daaraan voorafgaand wordt beargumenteerd waarom
het nodig is om verder na te denken over de bereikbaarheid
tussen Breda en Utrecht. Aan het slot van de publicatie
wordt een voorstel voor het vervolg gepresenteerd.
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