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De onzekere wereld van vandaag…. 
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Ruimtelijke economie stuurt de vraag naar vervoer 
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Agglomeratiekracht versterken: 

kansen voor het spoor 
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Internationaal vervoer groeit, maar hoe…..? 
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Vier schaalniveaus 

Kenmerken 
spoorproduct 

Indicatie reisaf-
standen 

Concurerend met Opera-tionele snelheid 
(incl. halteren) 

Indicatie frequentie 

NW Europees Tot 500 km Vliegtuig, auto 
Concurrend met snelste 
vervoerwijze 

200+ 1x per uur 

(Inter-) 
Nationaal 

100 -300 km Auto, gelijke 
reissnelheid hart-op-
hart 

150 -200 km/u 1 a 2x/u 

Interregionaal 30-100 km In spits sneller dan auto 
hart-op-hart 

80 km/u 2 a 4x/u 

Stedelijke regio 3 - 50 km Alternatief voor auto 40 km/u buiten stedelijk 
gebied 
25 km/h in stedelijk 
gebied 

 4/ 8x 
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De markt voor Europees Railvervoer 

 

 Ruimtelijk-economische ontwikkelingen  

 Europa  

 Markt en overheid 

 Technologische ontwikkelingen 

 

=>Innoveren is noodzaak 
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3 Scenario’s 

    openbaar      vervoer  
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Individueel wat kan Collectief wat kan 

Een versterkte rol van 

Europa 

Een afgezwakte rol 

van Europa 

A Vrijheid 

Blijheid 

B Som der 

delen 

C Strong 

Europe 
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Scenario A: “vrijheid, blijheid” 

 Maatschappelijk: terugtrekkende, 

faciliterende overheid 

 “Een ander Europa”, gericht op 

marktordening  

 Beperkte investeringsruimte 

 Sterke groei rol marktpartijen 

 Luchtvaart 

 Internationale busverbindingen 

 Mobiliteitsdiensten 

 Sterke groei technologie   

 Voertuigen (klimaat) 

 Multimodaliteit (mobiliteit) 
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Scenario A: “vrijheid, blijheid” 

 

 

 Afnemend internationaal 

spoorvervoer 

 Sterke groei luchtvaart op 

markt > 300 km, Aangevuld 

met: 

 Internationale bus 

 Deelsystemen, 

mobiliteitsdiensten 

 Groei regionale luchthavens   
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Scenario B: “Som der delen” 

 Maatschappelijk: nationale 

orientatie  

 “Een ander Europa”, gericht op 

coördinatie  

 Investeringsruimte, maar vooral 

nationaal 

 Markttoegang in nationaal vervoer 

beperkt 

 Internationaal: markt is dragend 

 Grensoverschrijdende bus- en 

treinverbindingen  

 Concentratie in nationale 

stedelijke regio’s 
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Scenario B: “Som der delen” 

 Groei nationaal spoor, gericht op 

de Randstad 

 Licht groeiend internationaal 

spoorvervoer: 

 Tussen economische kernregio’s 

 Grensoverschrijdend vervoer 

 Gebruik makend van nationale 

investeringen en verbindingen 

 Groei luchtvaart  

 Regionale luchthavens  

 Internationale bus 

 Deelsystemen, mobiliteitsdiensten 
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Scenario C: “Strong Europe” 

 

 Sterke internationale 

orientatie,  

 “Een sterk Europa”, 

gericht op ontwikkeling  

 Investeringsruimte, 

vooral internationaal 

 Spoor vervangt 

luchtvaart < 500 km 

 Concentratie in 

Europese kernregio’s en 

intercontinentale hubs 
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Scenario C: “Strong Europe” 

 Europees 

hogesnelheidsnetwerk 

 Gericht op snel verbinden 

Europese kernregio’s en 

intercontinentale hubs 

 Nationale spoor profiteert 

mee 

 Van en naar de Randstad 

 Grensoverschrijdend vervoer 

 Afgeremde groei luchtvaart  

 Vervangen van kortere afstand  

 Groei intercontinentale markt 


