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Definitie BRT van KiM: “een bussysteem waarbij met hoge 
frequentie en snelheid gereden wordt, dat betrouwbare 

reistijden combineert met hoge vervoerscapaciteit, dat comfort 
biedt, en goed herkenbaar is als hoogwaardig vervoerproduct.” 



Twee metingen

• De eerste onder 1019 Nederlanders (18+) in december 2019:
• Voor de eerste lockdown

• Voor de langste kabinetsformatie

• Voor Russische inval in Oekraïne & energiecrises

• … 

• De tweede onder 1000 Nederlanders (18+) in december 2022
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discrete choice experiment
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Terug naar de configuraties
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Verschil in voorkeur

Conservatief

ComfortCapaciteit
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24,2%

Sympathisant/keuzereiziger
>Middelbaar opgeleid, wil ruimte 
in bus om met Laptop te werken
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wacht liever wat langer op snellere bus

bereid 10% meer te betalen voor bus metj
meer kwaliteit*

ik stap liever in een langzamere bus dan
dat ik moet wachten

reizen met de bus is ingewikkeld

graag  meer zitruimte in bus om met laptop
te werken*

voor mij is milieuvriendelijke bus zeer
belangrijk

beter in en uitchecken op de halte zodat de
bus sneller kan vertrekken

zeer mee eens mee eens mee oneens zeer mee oneens
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Verschillen 2019 en 2022
• Behoefte aan hogere 

frequentie is iets afgenomen

• Meer reizigers willen meer 
ruimte in bus om te kunnen 
werken (nu 46%, dat was 
39%)

• Meer reizigers zijn bereid 
10% meer te betalen voor 
een bus die meer kwaliteit 
biedt (nu 47% en dat was 
39%).
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1. Betrouwbaarheid

2. Frequentie

3. Snelheid

4. Toegang 
verlengen lijnen, halte positionering, 

ruimere venstertijden, haltedichtheid

5. Comfort 

6. Gemak 

7. Tarieven
Maar Let op!
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Hansson et al. 2019
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