
Toekomstbeeld OV schetst prima 
ontwikkelplan voor het railnet.

Geeft ook aan dat er witte vlekken in het railnet zijn. Er zijn nog kernen 
> 50.000 inwoners zonder spooraansluiting. Met name in Brabant zijn 
deze te vinden maar ook elders ontstaan nieuwe woongebieden nog 

zonder OV of ontbreken belangrijke schakels in het netwerk.



Oplossing; 
Herbouw alle light rail lijnen, die 
de afgelopen 80 jaar zijn
opgeheven.

• 100 jaar geleden was er een dicht lightrail
netwerk

• De daarop voorkomende tramlijnen zijn nog
steeds de beste buslijnen. 
(lang onderzoek naar mogelijkheden voor BRT is 
niet nodig)

• Alleen in de 4 grote steden is nog een lightrail
net aanwezig.

• Deze optie was en is onbetaalbaar.



Dan de bus maar….

De bus was een snelle, flexibele en goedkope 
oplossing die begin jaren 50 het hele tramnet 
vervangen had.
Die voordelen zijn nu de nadelen geworden want 
door de inrichting van de weginfrastructuur is de bus 
langzaam en filegevoelig, heeft (te) veel haltes, is 
daardoor steeds langzamer en is zo geen 
aantrekkelijke reisoptie.



Met een nieuw elan kunnen 
we de basis voordelen van 
de bus weer herontdekken.

• Dat kan in de vorm van Bus Rapid Transit “BRT”

• Buiten Europa in Azië en Zuid Amerika al jaren toegepast met groot
succes.

• Ook binnen Europa in landen als Frankrijk en Zwitserland succesvol
toegepast. Maar ook Almere, Eindhoven, Groningen en Utrecht zijn al 
goed onderweg met een BRT systeem. 

• Het KiM onderkent de mogelijkheden van BRT in Nederland. 

• UITP ziet wereldwijd een grote ontwikkeling van BRT.

• Rijkwaterstaat heeft een visie rond HUB’s en ziet voor de overbelasting
van het wegennet in stedelijk gebied de noodzaak van HUB’s om daar
verkeer op te vangen en over te gaan in OV.

• Staatssecretaris en de Stuurgroep TBOV hebben ook grote verwachtingen
van BRT. We gaan 3 pilots oppakken om de mogelijkheden van BRT nader
uit te werken en klaar te maken voor uitvoering..



De 10 
geboden 
van BRT.



De 3 pilots.

• Groningen met als basis het succesvolle Q-link systeem. Het 
systeem in Groningen moet verder ontwikkeld worden, 
omdat het zonder extra infra vast loopt in het eigen succes. 

• Meierij en Eindhoven met de grote kernen Uden, Veghel en 
Schijndel zonder station op regionaal spoorniveau verbinden 
met Nijmegen, Oss, ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven in 
combinatie met Brainportlijn plannen. Een duidelijke “witte 
vlek” in het landelijke netwerk.

• Haarlem – HUB Schiphol - Amstelveen – HUB Breukelen –
Leidsche Rijn - Utrecht. Amstelveen heeft geen station. Wel 
lightrail naar Amsterdam, maar ook grote oriëntatie op 
Haarlem en Utrecht en verder zijn in dit gebied nieuwe 
woongebieden gepland. 



Kernpunt infrastructuur.

• De huidige buslijnen lopen vast in het verkeer en zijn daarom 
langzaam en minder comfortabel dan rail.

• Bussen zijn niet oncomfortabel, maar de infra waar ze over rijden is 
steeds meer een behendigheidswedstrijd voor chauffeurs.
rotondes, drempels, 30 en 60 km zones, asversmallingen etc.

• En last but not least FILES. 
• Het aanpakken van de infra is daarom aandachtspunt no. 1.
• Overleg met Rijkswaterstaat en Provincies is gestart en Gemeenten 

worden betrokken bij de pilots. 



Wat gaat BRT ons bieden;

• Het kan snel goed modern en financieel aantrekkelijk OV bieden. 
• De aanleg kan in fases, beginnen bij de knelpunten en adaptief uitgebouwd 

worden. Voor een BRT lijn van 30 km zijn wellicht maar op 5 km gerichte 
maatregelen nodig om resultaat te behalen.

• Een lightrail verbinding werkt alleen als de hele lijn en er ligt met alle 
ondersteunende voorzieningen er bij. De draagtijd is dan ook lang.

• De bus industrie ontwikkeld op dit moment pijlsnel goed ZE materieel wat 
direct inzetbaar is en aanzienlijk goedkoper is dan spoormaterieel.

• BRT kan stedelijk, regionaal  en interregionaal ingezet worden. 
• Goudappel en APPM hebben een inventarisatie gemaakt van bestaande 

regionale plannen, waaronder de 3 pilots. 





Aanbevelingen;

• Uitwerken van de 3 pilots in een uitvoeringsplan voor infra, dienstregeling 
en kosten/baten.

• Starten met de pilots als voorbeeld en leerobject voor de werking van 
HUB’s als basis voor verstedelijking en P&R vóór steden.

• Kiezen voor BRT naast of in plaats van auto’s op de snelweg en ontwerpen 
van veilige snelweghaltes en HUB’s. 

• Prioriteiten vast stellen in de voorgestelde verbindingen als onderdeel van 
het nieuwe Nederlandse geïntegreerde netwerk van trein, tram, metro en 
BUS. 

• Ook grensoverschrijdend kan BRT ingezet worden zoals bijvoorbeeld vanuit 
Zeeland naar Gent en van Eindhoven naar Hasselt en Turnhout.

• Kortom; Een nieuwe start voor de bus, sorry BRT 
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