
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

Tom Welzen     

s0813591     

 

Masterthesis Planologie   Radboud Universiteit Nijmegen 

Definitieve versie   Faculteit der Managementwetenschappen 

Januari 2014    Sectie Geografie, Planologie en Milieu 

 

    

 

 

 

en hoe nu verder? 

   het overbruggen van de  

first mile en last mile in ruraal gebied 
analyse van initiatieven waarmee inwoners van het platteland  

de dichtstbijzijnde openbaar vervoerhalte kunnen bereiken 
 



 
 

  

 

  



 
 

en hoe nu verder? 

het overbruggen van de  

first mile en last mile in ruraal gebied 
analyse van initiatieven waarmee inwoners van het platteland  

de dichtstbijzijnde openbaar vervoerhalte kunnen bereiken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

Titel   Het overbruggen van de first mile en last mile in ruraal gebied 

Ondertitel Analyse van initiatieven waarmee inwoners van het platteland de 

dichtstbijzijnde openbaar vervoerhalte kunnen bereiken 

 

Auteur   Tom Welzen 

Studentnummer 0813591 

E-mail   tomwelzen@gmail.com 

 

Datum   Januari 2014 

Status   Definitieve versie 

 

Begeleiding  Dhr. Karel Martens (Radboud Universiteit Nijmegen) 

   Dhr. Rudy Schoonveld (TransTec Adviseurs Amsterdam) 

 

Omslagafbeelding Fietsvoorziening bij bushalte Transferium, Nieuwe Niedorp (eigen foto) 

Trefwoorden  Openbaar vervoer, ruraal gebied, vervoersinitiatief, first mile, last mile 

 

 

 
 

  

    

 

 

 

en hoe nu verder? 

   het overbruggen van de  

first mile en last mile in ruraal gebied 
analyse van initiatieven waarmee inwoners van het platteland  

de dichtstbijzijnde openbaar vervoerhalte kunnen bereiken 
 



 
 

 



- v - 

 

Voorwoord 
 

“En hoe nu verder?” Het is een vraag die reizigers van het openbaar vervoer zich zullen stellen als zij 

eenmaal uit de bus of de trein zijn gestapt en nagaan hoe zij hun bestemming kunnen bereiken. 

Andersom geldt echter precies hetzelfde: hoe bereiken inwoners van het platteland de dichtstbijzijnde 

bushalte of het treinstation? In deze thesis probeer ik het probleem van de first mile en last mile 

inzichtelijk te maken en oplossingen aan te dragen om die afstanden te overbruggen. Met dit schrijven 

rond ik de opleiding Planologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen na ruim vijf jaar af.  

 

Graag wil ik op deze plaats een aantal mensen bedanken die hebben bijgedragen aan de 

totstandkoming van deze thesis. Mijn dank gaat allereerst uit naar Rudy Schoonveld, mijn 

stagebegeleider bij TransTec Adviseurs in Amsterdam, waar ik tussen 1 april en 15 augustus 2013 mijn 

onderzoek heb uitgevoerd. Hij heeft mij gedurende het onderzoek geadviseerd en me gewezen op 

potentiële contactpersonen. Ik heb mijn stageperiode als erg prettig ervaren, en dank ook de rest van 

de collega’s voor de mooie tijd in Amsterdam.  

 

Verder gaat mijn dank uit naar alle personen die bereid waren om mij te woord te staan en mijn 

vragen te beantwoorden. Ton Ettema heeft mij ingelicht over het openbaar vervoer in de provincie 

Friesland. Ludolf Maat gaf mij inzicht in de wereld van de buurtbus en was bereid om zijn 

werkzaamheden voor het Rocov nader toe te lichten. Door Fini de Paauw, Bert van Maurik en Johan de 

Meijer werd ik enthousiast ontvangen in Amersfoort en ben ik meer te weten gekomen over 

gehandicapten in het openbaar vervoer. Hetzelfde geldt voor Gijs Klomp, die mij namens de Anbo 

informatie verschafte over de doelgroep ouderen. Verder heeft Arien de Jong mij nog uitleg gegeven 

over de Fietsersbond en ontwikkelingen omtrent de fiets in het voor- en natransport. 

 

Uiteraard dank ik ook de reizigers en de chauffeurs die mijn vragen hebben willen beantwoorden 

tijdens de buurtbusritten. Zonder hen zou zeker waardevolle informatie in dit onderzoek ontbreken. 

Een woord van dank gaat ook uit naar Joop Scholtz, die mij heeft beschreven wat de taken van een 

buurtbuscoördinator inhouden. Ik dank hem en de andere coördinatoren voor hun toestemming om 

mee te mogen reizen met hun buurtbussen. 

 

Niet in de laatste plaats dank ik Karel Martens, die mij vanuit de universiteit heeft begeleid bij deze 

thesis. We hebben niet veel contact gehad, maar ik kon op hem rekenen op momenten dat dat nodig 

was. Met zijn kritische opmerkingen en adviezen heb ik het onderzoek vorm kunnen geven en 

verbeterd.  

 

“En hoe nu verder?” heeft overigens ook een persoonlijke betekenis gekregen. Ik kan namelijk niet 

ontkennen dat het overlijden van mijn vader, een half jaar voor ik aan het onderzoek begon, invloed 

heeft gehad op mijn studie. Ook tijdens dit onderzoek heb ik moeilijke perioden gehad. Dank aan mijn 

moeder, broer en zus: ik vind het knap hoe we samen verder gaan. De betrokkenheid van mijn vader 

bij mijn studie heeft diepe indruk op mij gemaakt. Zijn interesse en het enthousiasme waarmee hij mij 

wees op planologisch gerelateerde onderwerpen in de actualiteit heb ik altijd erg bijzonder gevonden. 

Ik draag deze thesis daarom graag aan hem op. 

 

 

Tom Welzen 

Nijmegen, januari 2014 
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Samenvatting 
 

De keuze van overheden en vervoerders om minder openbaar vervoer aan te bieden op plaatsen waar 

weinig vraag is, leidt ertoe dat inwoners van plattelandsgebieden een grotere afstand moeten 

overbruggen om bij een opstaphalte voor openbaar vervoer te komen. Andersom geldt – veel vaker 

nog – precies hetzelfde: wie uit de trein of bus stapt en het platteland wil bereiken, zal zich goed 

moeten oriënteren op de keuzes die hij of zij heeft, want vervoer is niet altijd voorhanden. De 

afstanden waar het hier om gaat worden aangeduid met first respectievelijk last mile en zijn het 

centrale onderwerp in dit onderzoek. Het doel is om inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van 

verschillende vervoerinitiatieven om de first en last mile te overbruggen. Dit gebeurt aan de hand van 

de in hoofdstuk 1 geformuleerde vraag: 

 

Welke initiatieven voor (openbaar) vervoersystemen zijn er in Nederland en het buitenland ontwikkeld 

waarmee inwoners van rurale gebieden de first mile en last mile kunnen overbruggen en wat zijn de 

voor- en nadelen van die systemen? 

 

In hoofdstuk 2 wordt de openbaar vervoerproblematiek in ruraal gebied geschetst en is aandacht voor 

de manier waarop vervoerinitiatieven van elkaar kunnen worden onderscheiden. Op basis van die 

aspecten zijn zes criteria geformuleerd aan de hand waarvan de initiatieven beoordeeld worden, te 

weten: flexibiliteit, reistijd, toegankelijkheid, beschikbaarheid, kosten en betrouwbaarheid. Het 

onderzoek richt zich specifiek op drie groepen reizigers die afhankelijk zijn van openbaar vervoer: 

ouderen, jongeren en gehandicapten. Het hoofdstuk sluit af met een belangrijke ontwikkeling in de 

maatschappij, waarbij de overheid steeds vaker een beroep doet op de zelfredzaamheid van burgers 

en hulp biedt op die plaatsen waar bijvoorbeeld kennis of financiële middelen nodig zijn. Deze 

zogenaamde bottom-up benadering is bij uitstek een manier om op lokaal niveau vervoerinitiatieven 

te ontwikkelen.  

 

Hoofdstuk 3 beschrijft hoe het onderzoek is uitgevoerd. Aan de hand van een literatuurstudie en 

interviews met reizigers en belangenorganisaties zijn 10 vervoerinitiatieven in binnen- en buitenland 

beoordeeld aan de hand van de eerder genoemde criteria. Het reizigersonderzoek vond plaats op vier 

buurtbuslijnen in Nederland, waarbij aan reizigers een vragenlijst werd voorgelegd. De interviews met 

Rocov Noord-Holland, Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Ango), Algemene 

Nederlandse Bond voor Ouderen (Anbo) en de Fietsersbond gaven daarnaast inzicht in de belangen 

van de verschillende doelgroepen. 

 

In hoofdstuk 4 staat de analyse van de vervoerinitiatieven centraal. Het gaat achtereenvolgens om de 

volgende initiatieven: Buurtbus, Regiotaxi, Omnibus, Digitale duim, Multibus, Byabussen, Postbus, Clare 

Accessible Transport (C.A.T.), Fietsen naar OV en Fiets in OV. Na een korte beschrijving van het initiatief 

wordt steeds aangegeven hoe er wordt gescoord op de criteria, waarbij telkens een onderscheid wordt 

gemaakt voor de drie doelgroepen ouderen, jongeren en gehandicapten. De paragrafen sluiten steeds 

af met de belangrijkste bevindingen en vatten de beoordeling voor iedere doelgroep samen in een 

tabel. 

 

Hoofdstuk 5 sluit af met conclusies en aanbevelingen. Er wordt aangegeven welke doelgroepen het 

meest gebaat zijn bij de initiatieven. Zo is de conclusie dat de Buurtbus, Regiotaxi, Multibus en 

Byabussen over de gehele linie positief beoordeeld worden voor ouderen. Voor jongeren zijn de 

Buurtbus, Digitale duim, Byabussen en Fietsen naar OV het aantrekkelijkst, onder meer vanwege de 

lage kosten en korte reistijd. Voor gehandicapten geldt dat slechts weinig initiatieven voldoen aan de 

belangrijkste voorwaarde: toegankelijkheid. In dat opzicht zijn de Regiotaxi en C.A.T. over het 

algemeen de initiatieven met de hoogste beoordeling. 
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Aan de hand van de beoordelingen worden er vier concrete aanbevelingen gedaan voor beleid: 

1. Toegankelijkheid van deur tot deur. Het vervoer op het platteland wordt in de meeste gevallen 

nog uitgevoerd met busjes waar minder validen niet zonder hulp kunnen instappen. Zorg dat 

ook die bussen een lage instap krijgen. 

2. Inventariseer de vervoerbehoeften van inwoners van het platteland. Werk volgens een 

bottom-up benadering door met de inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden van 

plattelandsdorpen om de tafel te gaan zitten en te onderzoeken op welke tijdstippen er vraag 

is naar vervoer. Stel op basis van die informatie een dienstregeling samen en durf ook te 

besluiten om op tijden zonder vraag geen vervoer aan te bieden. 

3. Investeer in stroomlijnhaltes: niet in iedere kern hoeft regulier openbaar vervoer te rijden. 

Investeer in de reistijd, flexibiliteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van vervoer door 

buslijnen strak te trekken. Reizigers zijn bereid om langere afstanden naar een halte af te 

leggen als de frequentie hoog is. Veraangenaam het wachten op de haltes en zorg voor goede 

overstapvoorzieningen in de vorm van onder meer fietskluizen (ook voor de OV-fiets) en 

fietsrekken. 

4. Communiceer alle vormen van vervoer op één centraal (online) platform. Er worden veel 

vervoersinitiatieven ontplooid, maar de reiziger weet niet altijd dat die beschikbaar zijn. Door 

alle vormen van vervoer met een reiziger op een centraal platform te communiceren, neemt 

de betrouwbaarheid toe. De reiziger weet dan immers waar hij of zij aan toe is.  

 

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek hebben betrekking op een diepgaandere analyse van een of 

meerdere initiatieven. Het is wenselijk om met reizigers in gesprek te gaan die bijvoorbeeld regelmatig 

carpoolen, van een initiatief als Byabussen gebruikmaken, of de fiets pakken om de first mile en last 

mile af te leggen. Ook is het interessant om met mensen te spreken die niet over een auto beschikken, 

maar ook niet van een van de genoemde initiatieven gebruikmaken. Overig onderzoek kan zich verder 

nog richten op de manier waarop reizigers bij de ontwikkeling van vervoer in hun omgeving betrokken 

worden. Hoe kan de gemeenschapsbehoefte, waar ook in beleidsaanbeveling 2 over wordt gesproken, 

het beste worden gepeild?  

 

Reflecterend op het onderzoek kan worden gesteld dat de keuze voor een kwalitatieve 

onderzoeksmethode de juiste is geweest, maar dat het onderzoek meer diepgang had kunnen krijgen 

door een groepsdiscussie te organiseren met reizigers die een van de drie doelgroepen 

vertegenwoordigen. Dit had in het meest gunstige geval zelfs kunnen leiden tot nieuwe 

vervoerinitiatieven. Tot slot waren er, om meer (generaliseerbare) conclusies te kunnen trekken, meer 

respondenten vereist. De groep jongeren had in dit onderzoek beter vertegenwoordigd moeten zijn. 

De literatuurstudie heeft dit hiaat echter voor een groot deel kunnen ondervangen. 
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1. Inleiding 
 

In dit eerste hoofdstuk wordt de aanleiding van het onderzoek beschreven. Nadat hiervoor de 

relevante onderdelen zijn geïntroduceerd, worden achtereenvolgens de doel- en vraagstelling van het 

onderzoek gesteld en wordt aangegeven in hoeverre het onderzoek relevant is vanuit maatschappelijk 

en wetenschappelijk oogpunt. In de laatste paragraaf wordt ingegaan op de manier waarop het 

onderzoek is opgebouwd, wat parallel loopt aan de indeling van deze thesis. 

 

1.1 Aanleiding 

 

 

“First mile” en “last mile” aan het OV-netwerk toevoegen 

Ondanks het fijnmazige OV-netwerk zijn er nog altijd gebieden die niet goed ontsloten zijn door het 

openbaar vervoer. Voor de reiziger vormt met name de ‘last-mile’ naar de plek van zijn bestemming 

vaak een bottleneck voor het gebruik van het OV. Omgekeerd (van het vertrekadres van de reiziger 

naar de eerste OV-halte of station op zijn route) geldt dat in mindere mate, omdat reizigers die vanuit 

huis vertrekken veelal gebruikmaken van hun eigen fiets. 

Parkeervoorzieningen voor fietsen zijn echter bij grote knooppunten een belangrijke bottleneck. Het 

probleem van de ‘first-mile’ en de ‘last-mile’ beperkt zich niet alleen tot het platteland, ook in 

stedelijke gebieden zijn er ‘witte vlekken’. 

Uit: Initiatiefstuk Samen op Reis, OpStap naar een beter OV (Rover, 2013a, p.10) 

 

 

Met het bovenstaande stuk wordt aangegeven dat het overbruggen van zowel de first mile als de last 

mile in rurale, maar ook in stedelijke gebieden, vaak problematisch is voor de inwoners. Doordat niet 

altijd meer wordt geïnvesteerd in lijnen met weinig reizigers, ontstaan er steeds meer zogenaamde 

“witte vlekken”, gebieden die niet met het openbaar vervoer zijn ontsloten (Cazemier, z.j.). Dit is het 

gevolg van het “rechttrekken” van buslijnen, waardoor plattelandsdorpen over minder openbaar 

vervoer beschikken. De first mile is hierdoor in de afgelopen jaren voor veel inwoners langer 

geworden. Vanwege een gebrek aan haltevoorzieningen (bijvoorbeeld fietsrekken en/of -kluizen, een 

overdekte wachtruimte, parkeerplaatsen voor auto’s) is het niet aantrekkelijk om met een ander 

vervoermiddel naar de halte te reizen. Inwoners voor wie dit geldt, of die moeite hebben om die 

afstand te overbruggen, zijn dan al snel aangewezen op ander vervoer. Personen die om de een of 

andere reden geen auto hebben, de first mile niet kunnen afleggen en daardoor verstoken zijn van 

vervoer, zullen moeite hebben om deel te nemen aan de maatschappij. Werk, bezoek aan vrienden en 

familie en het doen van de dagelijkse boodschappen komen hiermee in het gedrang. 

 

Met de first mile en last mile wordt de afstand bedoeld die een reiziger aflegt van zijn of haar 

woonplaats tot aan de dichtstbijzijnde opstaphalte voor het openbaar vervoer (first mile) en de afstand 

die wordt afgelegd van de openbaar vervoerhalte tot aan de uiteindelijke bestemming (last mile) 

(figuur 1). In Nederland staat het vervoer waarmee een reiziger deze afstanden aflegt bekend als voor- 

en natransport. Over het algemeen hebben de meeste reizigers geen moeite met het afleggen van de 

first mile, en is het vooral de last mile die voor problemen zorgt. Veel reizigers kunnen de opstapplaats 

namelijk te voet bereiken of hebben een fiets tot hun beschikking die zij bij de halte kunnen stallen 

(Rover, 2013a). In landelijke gebieden bedraagt de afstand tot de dichtstbijzijnde halte waar minimaal 

één maal per uur een bus stopt gemiddeld 602 meter; in het stedelijk gebied gaat het om een 

gemiddelde afstand van 226 meter (Harms, 2008, p.173). Deze gemiddelden geven echter een sterk 

vertekend beeld, omdat bij het bepalen ervan meerdere stedelijkheidsklassen worden samengevoegd. 

Deze stedelijkheidsklassen geven de adressendichtheid per km² weer. In sterk stedelijke gebieden zijn 
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afstanden denkbaar van 162 meter of minder, terwijl in zeer landelijk gebied het gemiddelde oploopt 

tot bijvoorbeeld 810 meter (Harms, 2008, p.173). Ook moet worden aangemerkt dat het hier om 

gemiddelden gaat en dat de afstand groter kan zijn. Een gemiddelde halteafstand zegt daarnaast niets 

over het openbaar vervoerniveau. Er zijn inwoners die (veel) verder moeten lopen naar een halte, 

omdat alleen daar de bus stopt die rijdt richting hun bestemming. De first mile is daardoor langer. In 

dat geval is lopen vaak geen optie meer en is men aangewezen op alternatief vervoer. 

 

Het langer worden van de first mile en last mile heeft niet in de laatste plaats een financiële 

achtergrond. Zowel in Nederland als in het buitenland worstelen overheden met de vraag hoe het 

openbaar vervoer op een efficiënte, doch doeltreffende manier vormgegeven kan worden. Openbaar 

vervoer is op veel plaatsen aanbodgericht. Het geld dat ervoor wordt uitgetrokken, wordt zo 

gelijkmatig mogelijk verdeeld over de gebieden en kernen, zodat iedere reiziger een gelijkmatig 

voorzieningenniveau wordt geboden (Provincie Noord-Holland, 2012). Verschillende factoren, 

waaronder vergrijzing, individualisering en een toenemend autogebruik, hebben er echter voor 

gezorgd dat het gebruik van het openbaar vervoer de afgelopen jaren is gedaald en dat het 

voorzieningenniveau niet meer voldoende is afgestemd op de vraag. Het aantal rit- en 

reizigerskilometers is in de periode 2000-2009 gegroeid, maar het aantal bediende haltes en lijnen is 

afgenomen (Kennisplatform Verkeer en Vervoer, 2011, p.9). Het openbaar vervoer wordt dus minder 

efficiënt geëxploiteerd. Op het platteland leidt dit tot bussen die leeg rondrijden en waarvan de reistijd 

toeneemt doordat getracht wordt om zoveel mogelijk plaatsen te voorzien van openbaar vervoer. Er 

wordt relatief veel geld uitgegeven aan een voorzieningenniveau voor relatief weinig mensen. In 

Noord-Holland wordt bijvoorbeeld 24% van het budget voor openbaar vervoer uitgegeven voor 

slechts 9% van de reizigers, wat neerkomt op een bedrag van €2000,- per reiziger per jaar (Provincie 

Noord-Holland, 2012). Om efficiënter te werk te gaan, wordt gekeken of plattelandskernen op een 

andere manier ontsloten kunnen worden en rijdt men rechtstreekser. Het betekent dat er in de 

toekomst een “stamnet” ontstaat met spoorlijnen en rechtgetrokken buslijnen (figuur 2). Kleine dorpen 

zullen dan alleen nog maar met behulp van aanvullend vervoer met die stamlijnen worden verbonden. 

Het is de vraag op welke manier deze first mile en last mile overbrugd kunnen worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn al verschillende initiatieven ontplooid om de first mile en de last mile vorm te geven, zowel in 

stedelijke gebieden als op het platteland. In maart 2013 is het stuk “Samen op reis, OpStap naar een 

Figuur 1: Voorbeeld van first mile en last mile. Reiziger 

gebruikt fiets om first mile (1-2) af te leggen, reist met 

de bus verder (2-3) en legt de last mile wederom af met 

de fiets (3-4). In dit geval is het een rechtstreekse buslijn, 
maar het zou ook een snelle spoorlijn kunnen zijn. Bron: 

C-Tec, z.j. 

 

Figuur 2: Voorbeeld van een “stamnet” met 

spoorlijnen en rechtstreekse buslijnen in 

Friesland. Aanvullend vervoer in landelijk 

gebied dient aan te sluiten op deze lijnen en 
moet ervoor zorgen dat de first en last mile 

worden overbrugd. Bron: MuConsult, 2010. 
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beter OV” (Rover, 2013a) gepresenteerd, een initiatief van reizigersvereniging Rover en Urgenda, een 

organisatie op het gebied van duurzaamheid. In dit stuk zijn verschillende ideeën uitgewerkt die in 

samenwerking met onder meer het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, kennisinstellingen en 

openbaar vervoerbedrijven zullen worden opgestart (Rover, 2013b). Eén van die initiatieven behelst 

pilots in de provincies Zeeland en Friesland om te voorzien in de first mile en last mile. Naar aanleiding 

van het initiatiefstuk is een onderzoek worden uitgevoerd in het landelijk gebied, waarbij gekeken is 

op welke manier reizigers de first mile en last mile kunnen overbruggen. 

 

1.2 Onderzoeksdoel- en vraagstelling 
Het doel van het onderzoek is, om aan de hand van nieuwe en reeds ontplooide vervoersinitiatieven, 

een beeld te krijgen van de voor- en nadelen van mogelijkheden om de first mile en last mile te 

overbruggen in rurale gebieden. Essentieel daarbij is dat de mogelijkheden zijn afgestemd op de 

behoeften van de reiziger. Om dit doel te bereiken is de volgende centrale vraag opgesteld: 

 

Welke initiatieven voor (openbaar) vervoersystemen zijn er in Nederland en het buitenland ontwikkeld 

waarmee inwoners van rurale gebieden de first mile en last mile kunnen overbruggen en wat zijn de 

voor- en nadelen van die systemen? 

 

De voor- en nadelen van de vervoersystemen worden geanalyseerd aan de hand van een aantal 

criteria, waaronder de kosten, betrouwbaarheid, reistijd en toegankelijkheid. In hoofdstuk 3 en 4 wordt 

uitgebreid ingegaan op de beoordelingsmethode en de criteria. Daarvoor zal in hoofdstuk 2 al een 

eerste aanzet worden gegeven in de literatuurstudie. 

 

1.3 Relevantie van het onderzoek 

 
1.3.1 Maatschappelijke relevantie 

Er worden jaarlijks aanzienlijke bedragen uitgegeven aan het in standhouden van het openbaar 

vervoer. Ook in rurale gebieden trachten provinciale overheden om een bepaald niveau openbaar 

vervoer aan te kunnen bieden. Het vervoer voldoet daar echter niet aan de wensen van de inwoners 

van plattelandsgebieden, waardoor bussen leeg rondrijden. In tijden waarin overheden moeten 

bezuinigen, zal er worden gekeken naar mogelijkheden om de financiële middelen efficiënter in te 

zetten: dit heeft gevolgen voor het openbaar vervoer op het platteland, waar wordt gesneden in het 

aanbod. Inwoners van landelijke gebieden zijn daardoor verstoken van openbaar vervoer en moeten 

manieren vinden om de first en last mile op een andere manier te overbruggen. Met name jongeren, 

ouderen en gehandicapten, bevolkingsgroepen die afhankelijk zijn van vervoer, zullen hiermee worden 

geconfronteerd (Velaga et al., 2012). Om te voorkomen dat deze groepen niet meer kunnen 

deelnemen aan het sociale leven, is het belangrijk dat zij op de een of andere manier de beschikking 

krijgen tot enige vorm van vervoer. Het onderzoek probeert inzicht te krijgen in de mogelijkheden die 

hiervoor zijn.  

 

1.3.2 Wetenschappelijke relevantie 

Landen als Engeland, Schotland, Duitsland, Australië en Nieuw-Zeeland hebben veel ruraal gebied 

waar initiatieven zijn ontplooid (Community Transport Association, 2002; Mageaan & Nelson, 2003; 

Commission for Integrated Transport, 2008; Laws et al., 2009; DeGood, 2011); ook in het stedelijk 

gebied gebeurt er het een en ander op dit gebied (Cheng et al., 2012; Chong et al. 2011). Ieder 

initiatief kent voor- en nadelen op het gebied van routeflexibiliteit, financiering, reistijd, 

reserveringsmogelijkheden en venstertijden en zijn bepalend voor het gebruik ervan. Dit zijn 

kenmerken waar vaak aandacht aan wordt besteed. Hoewel ieder initiatief een ludieke en/of unieke 

naam meekrijgt en in die hoedanigheid lijkt te verschillen van andere initiatieven, zijn er waarschijnlijk 

hooguit 10 verschillende manieren om de first en last mile te overbruggen. In dit onderzoek wordt 
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getracht om tot een categorisering te komen waaronder alle initiatieven geschaard kunnen worden. 

Een naam als Omnibus, Multibus of C.A.T. zegt namelijk niets over de gedachte achter het 

vervoersysteem of de manier waarop het functioneert.  

 

In dit onderzoek wordt vanuit het oogpunt van de reiziger gekeken: waar moet (openbaar) vervoer om 

de first mile en last mile te overbruggen volgens plattelandsinwoners aan voldoen? Een ludieke naam 

kan helpen bij de marketing van een vervoersysteem, maar belangrijker is om te weten hoe het 

principe werkt. Voldoen huidige systemen aan de vervoerbehoeften van plattelandsinwoners of 

moeten overheidsmiddelen op een andere manier worden ingezet? Antwoorden op die vragen kunnen 

de basis zijn voor vervolgonderzoek in andere kernen in Nederland, maar kan ook een waardevolle 

aanvulling zijn op de buitenlandse studies en projecten. 

 

1.4 Onderzoeksontwerp en leeswijzer 
Het onderzoek zal worden uitgevoerd zoals is weergegeven in figuur 3 en bestaat globaal gezien uit 

vier delen. Aan de hand van die delen wordt toegelicht hoe het onderzoek en deze thesis zijn 

opgebouwd. 

 

 

(A)           Hoofdstuk 1 

 

 

 

(B)           Hoofdstuk 2 

 

 

 

Hoofdstuk 3 

 

 

(C) 

            

                   Hoofdstuk 4

                    

 

 

           

(D)           Hoofdstuk 5 

            

 

Figuur 3: Onderzoeksmodel. 

 

In dit eerste hoofdstuk is de context beschreven waarbinnen het onderzoek uitgevoerd zal worden (A). 

Hoofdstuk 2 gaat in op de theorie (B). Die theorievorming richt zich op een drietal onderdelen. 

Allereerst wordt de openbaar vervoerproblematiek in rurale gebieden geschetst waarvan in Nederland, 

maar ook in het buitenland sprake is. Daarnaast wordt dieper ingegaan op het fenomeen first mile en 

last mile, waarbij onder meer de definiëring van het begrip centraal staat. Vervolgens worden 

verschillende aspecten van openbaar vervoer belicht die worden vertaald in een zestal criteria. Aan de 

hand daarvan zullen de vervoersinitiatieven worden beoordeeld, waarbij een grote rol is weggelegd 

voor een aantal reizigersgroepen. Omdat de rijksoverheid sterk inzet op decentralisatie en 

Theorievorming 

Theorie openbaar vervoerproblematiek ruraal gebied 

Theorie first mile en last mile 

Theorie kenmerken en aspecten van openbaar vervoer 

Empirisch deel 

Case studies om de first mile en last mile te overbruggen op basis van: 

Literatuur en documentenanalyse 

Interviews met reizigers in ruraal gebied 

Interviews met belangenorganisaties 

 

 

 Conclusies en aanbevelingen 

Overzicht van initiatieven om de first mile en last mile te overbruggen 

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Onderzoeksmethode 

Onderzoeksstrategie en –materiaal 

Dataverzameling en –verwerking 

 

Context 

Aanleiding 

Doel- en vraagstelling 
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bezuinigingen ertoe leiden dat er gesneden moet worden in het openbaar vervoer, is ook een 

paragraaf gewijd aan de verhoudingen tussen de overheid en de burger. Op die manier kunnen de 

vervoerinitiatieven ook beter in hun context worden geplaatst. Over het algemeen is de rol van de 

overheid in alle gevallen namelijk beperkt. 

 

De hoofdstukken 3 en 4 staan in het teken van de analyse van de initiatieven (C). In hoofdstuk 3 

worden de onderzoeksstrategie en het –materiaal beschreven en wordt toegelicht hoe de 

dataverzameling en –verwerking heeft plaatsgevonden. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 

verschillende initiatieven geanalyseerd aan de hand van een aantal criteria. Op die criteria zal zowel in 

het theoretische als in het methodologische hoofdstuk al worden ingegaan. In het afsluitende 

hoofdstuk, hoofdstuk 5, is plaats voor conclusies en aanbevelingen (D). Die aanbevelingen richten zich 

op de mogelijke implementatie van een of meerdere initiatieven, mogelijke verbeteringen van het 

uitgevoerde onderzoek, maar bieden ook suggesties voor vervolgonderzoek. 
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2. Theoretisch kader 
 

Voordat ingegaan kan worden op de problematiek van de first mile en de last mile in rurale gebieden, 

is het belangrijk om het begrip ruraal gebied te definiëren. Nadat in paragraaf 2.1 het focusgebied is 

afgebakend, zal worden toegewerkt naar een definitie van de first mile en last mile die als handvat 

dient in dit onderzoek (paragraaf 2.2). Vervolgens wordt er ingegaan op een reeks criteria waarmee de 

openbaar vervoeralternatieven in het landelijke gebied kunnen worden beoordeeld (paragraaf 2.3). 

Daarna wordt in paragraaf 2.4 speciaal aandacht besteed aan de reizigersgroepen en hun behoeften.  

Aan het einde van dit hoofdstuk wordt in paragraaf 2.5 een conceptueel model gepresenteerd dat als 

leidraad dient voor het uit te voeren onderzoek. 

 

2.1 Definitie en kenmerken van ruraal gebied 
Platteland, landelijk gebied en ruraal gebied zijn verschillende benamingen voor hetzelfde begrip. In 

deze paragraaf zal een definitie worden gegeven van ruraal gebied en wordt ingegaan op de huidige 

invulling van het openbaar vervoer op het platteland. 

 

2.1.1 Definitie van ruraal gebied 

Wat onder ruraal gebied wordt verstaan, 

verschilt per land en soms zelfs per regio 

(Velaga, Nelson, Wright & Farrington, 2012). 

Er zijn meerdere manieren om aan te geven 

wat het platteland onderscheidt van de stad. 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP; 

2006, p.18) stelt dat het platteland geen 

eenduidig te definiëren begrip is. “De invulling 

van het begrip is afhankelijk van de 

betrokkenheid, de rol of de belangen die 

iemand heeft en de functie die het platteland 

heeft voor deze actor.” Het beeld van een 

stedeling is bijvoorbeeld dat van boerderijen 

en weilanden, terwijl een inwoner van het 

platteland juist de rust en ruimte zou 

benadrukken (SCP, 2006, p.18). Volgens een 

vervoerkundig criterium gaat het vaak om 

gebieden waar het openbaar vervoer in 

maximaal een uurdienst rijdt (Kennisplatform 

Verkeer en Vervoer, 2009). Deze gebieden 

liggen in Nederland echter niet alleen in de 

periferie, want ook in de Randstad is sprake 

van gebieden met uurdiensten of minder 

frequente diensten. Door het SCP, alsmede andere instanties (bijvoorbeeld MuConsult, 2006), wordt 

daarom uitgegaan van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gehanteerde mate van 

stedelijkheid. Op basis van het aantal adressen per km² wordt bepaald hoe stedelijk een bepaald 

gebied is. Het CBS onderscheidt daarvoor vijf stedelijkheidsklassen, waarvan de klassen niet-stedelijk 

(tot 500 adressen per km²) en weinig stedelijk (500-1000 adressen per km²) tot het platteland worden 

gerekend (SCP, 2006, p.19). Op postcodeniveau (figuur 4) betekent dit dat 71,5% van het Nederlandse 

grondoppervlak tot het platteland wordt gerekend (2000; SCP, 2006, p.22), waar in totaal 38,2% van de 

bevolking woonachtig is (2004; SCP, 2006, p.22). 

 

Figuur 4. Mate van stedelijkheid per postcodegebied. 

Groene en lichtgroene gebieden (71,5% van het totaal) 
worden tot het platteland gerekend. Bron: SCP, 2006, p.22. 
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2.1.2 Openbaar vervoer in ruraal gebied 

De vraag en het aanbod van openbaar vervoer zitten volgens Brake & Nelson (2007, p.263) verweven 

in een diagram met vicieuze cirkels. Huishoudens in ruraal gebied beschikken meestal over een auto. 

Brake & Nelson (2007, p.264) geven aan dat dit eerder uit noodzaak geboren is dan dat het met 

welvaart te maken heeft: lagere inkomens snijden liever in andere uitgaven dan dat zij de auto weg 

zullen doen. Het leidt er echter toe dat er minder vraag is naar openbaar vervoer, wat resulteert in een 

verlaging van het voorzieningenniveau. De lagere frequenties en afname van de kwaliteit hebben een 

nieuwe reductie van de vraag tot gevolg en op die manier is de cirkel rond. Bar-Yosef, Martens & 

Benenson (2013, p.37) gaan in hun artikel in op deze vicieuze cirkel, maar geven aan dat het 

tegenovergestelde ook mogelijk is: investeringen in het openbaar vervoer kunnen leiden tot een 

toename van de vraag. 

 

Het relatief omvangrijke grondoppervlak in relatie tot het lage percentage inwoners, toont al aan dat 

het opzetten van een openbaar vervoersysteem in ruraal gebied een lastige opgave is. Velaga et al. 

(2006, p.112) geven hiervoor drie oorzaken:  

1. de woningen liggen verspreid over een groot gebied;  

2. de bevolkingsdichtheid is laag;  

3. de vraag naar vervoer is onvoorspelbaar.  

Het laatstgenoemde aspect is overigens niet alleen een ruraal probleem, maar speelt ook in stedelijke 

gebieden. Het openbaar vervoer wordt daar als gevolg van een teveel aan auto’s vaak uitgebreid, en 

de vraag is dan met welk vervoer de last mile overbrugd kan worden (Chong et al., 2011; Cheng, 

Nguyen & Lau, 2012). Vanuit efficiencyoogpunt is het namelijk niet aantrekkelijk om grote voertuigen 

in te zetten die de helft van de tijd waarin ze gebruikt worden leeg rondrijden (Cheng et al., 2012). Het 

openbaar vervoer in landelijk gebied wordt dus geconfronteerd met lage reizigersaantallen en is 

hierdoor financieel gezien onaantrekkelijk om te exploiteren. Verder heeft het openbaar vervoer te 

maken met zogenaamde beperkingen in de bereikbaarheid. Daniels et al. (2011, in Velaga et al., 2006) 

onderscheiden beperkingen met betrekking tot:  

- een gebrek aan bediening (ruimtelijke beperking);  

- ontoegankelijke voertuigen (fysieke beperking);  

- geen bediening op de gewenste tijd of een te lange reistijd (tijdbeperking);  

- onvoldoende informatievoorziening (informatiebeperking);  

- te dure ritprijs (economische beperking);  

- culturele opvattingen en gewoontes omtrent het gebruik van openbaar vervoer 

(culturele/gedragsbeperking).  

In het voorliggende onderzoek zullen de meeste van bovenstaande beperkingen worden vertaald in 

criteria, waarmee verschillende vervoersinitiatieven worden beoordeeld. 

 

Waar het volgens Brake & Nelson (2007, p.264) op neerkomt is dat openbaar vervoer van oudsher al 

wordt gezien als een inflexibel vervoersysteem, dat niet kan tippen aan het meest flexibele 

vervoersysteem: de auto. De auteurs stellen dan ook het volgende: ‘‘all public transport should be 

demand responsive with customer demand determining how each public transport service journey is 

operated. This affects the route taken, the vehicle used and the operator used’’ (Brake & Nelson, 2007, 

p.264). De auteurs geven aan dat ‘responsiveness’ ook betrekking heeft op de soort passagier die 

vervoerd wordt en de manier waarop reizigers betalen voor hun rit. In figuur 5 is de demand 

responsiveness van openbaar vervoer weergegeven. Een vraagafhankelijk vervoersysteem is flexibeler 

dan een aanbodgericht vervoersysteem, omdat er rekening wordt gehouden met specifieke wensen 

van de reiziger. In alle gevallen wordt geprobeerd om de flexibiliteit van de auto te benaderen. Het 

aspect snelheid is niet opgenomen in de door Brake et al. (in Daniels & Mulley, 2007) gemaakte figuur. 

Op dit moment concurreert het openbaar vervoer op het gebied van snelheid alleen op de lange 

afstanden met de auto. Dat heeft voor een groot deel te maken met de zogenaamde ruimtelijke 

inrichting waarbij auto’s vaak tot de voordeur van de woning kunnen komen, terwijl een reiziger altijd 

een bepaalde afstand moet afleggen om een halte voor openbaar vervoer te bereiken. Snelheid blijkt 

echter geen aspect te zijn waar reizigers per se verbetering in willen zien. Paul Mees (2010) gaat in op 



- 8 - 

 

het verbeterproces van het openbaar vervoernetwerk in het Zwitserse Zürich en constateert dat “the 

main factor attracting passengers to the car was not high top speeds, but the freedom to travel when, 

where and as often as desired” (Mees, 2010, p.135). Het creëren van een aantrekkelijk openbaar 

vervoersysteem begint dus niet zozeer bij het verhogen van de gemiddelde snelheid van een openbaar 

vervoerlijn ten opzichte van de auto, maar is gericht op het verbeteren van de aspecten in figuur 5. 

Verder kan het beste geïnvesteerd worden in het verminderen van de zogenaamde “dode tijd”, tijd die 

wel bij de totale reisduur wordt gerekend, maar waarin geen afstand wordt afgelegd. Het verkorten 

van overstaptijden, maar ook het verminderen van de reserveringstijd kunnen bijvoorbeeld bijdragen 

aan het verkorten van de reistijd. Een voertuig dat permanent beschikbaar is (net zoals de particuliere 

auto voor de deur), leidt tot meer flexibiliteit dan wanneer een voertuig slechts één keer per uur voor 

de deur stopt. In het openbaar vervoer laat zich dit vertalen in het aanbieden van hogere frequenties, 

waarmee opnieuw een deel van de “dode tijd” wordt weggenomen. Hetzelfde geldt voor het 

afwikkelen van een snelle betaling (bijvoorbeeld door het afschaffen van kaartverkoop in de bus), 

waardoor de tijd voornamelijk aan de daadwerkelijke rit, ofwel de verplaatsing van het voertuig, wordt 

besteed. 

 

Openbaar vervoer zou ook breder gedefinieerd moeten worden en niet uitsluitend betrekking hebben 

op de vervoerdiensten via spoor, bus, water en lucht die volgens een vaste dienstregeling rijden 

(Brake, Nelson & Wright, 2004). Het openbaar vervoer moet volgens de auteurs ook de volgende 

vervoerdiensten omvatten: 

 

“[It] should also include individual and shared ride taxis and private hire, community transport 

group hire, community group owned vehicles, Patient Transport Services (PTS), education and 

social services transport provision, participation in a car club and even paying another person 

in kind or cash for a lift.” (Brake, Nelson & Wright, 2004, p.324) 

 

Er kunnen verschillende redenen zijn om het platteland met het openbaar vervoer te ontsluiten. Een 

veelgehoorde reden is dat het inwoners van plattelandsgebieden de mogelijkheid biedt om 

voorzieningen te bereiken, zoals werk, onderwijs en medische voorzieningen. Ook bezoek aan 

vrienden en familie moet mogelijk blijven, zodat deze inwoners niet in een sociaal isolement 

terechtkomen (Laws et al, 2009). Andere redenen zijn het verbeteren van de bereikbaarheid (dat sterk 

samenhangt met het hiervoor genoemde argument van sociaal isolement), terugdringen van de 

automobiliteit en economische motieven zoals een mogelijke toeristische impuls voor het te ontsluiten 

gebied. 

 

 

Figuur 5: Vraagafhankelijkheid van openbaar vervoer. Flexibiliteit van vervoersystemen neemt toe naarmate men 

de pijlen volgt. Bron: Brake et al., in Daniels & Mulley, 2007.   
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In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de first en last mile en wordt duidelijk dat het begrip op 

verschillende manieren kan worden beschreven. Aan de hand van die definities wordt een algemene 

definitie opgesteld die als basis dient voor dit onderzoek. 

 

2.2 First mile en last mile 
Het begrip first mile en last mile staat in Nederland vooral bekend onder de volgens Rover-voorzitter 

Arriën Kruyt “ouderwetse” benaming voor- en natransport (persoonlijke communicatie, 28 april 2013). 

Het begrip wordt internationaal gebruikt om de afstand aan te geven tussen de dichtstbijzijnde 

openbaar vervoerhalte en het woonadres (first mile) of een eindbestemming zoals werk of school (last 

mile) (Wang & Odoni, 2012). Fietsberaad (2007) spreekt van voor- en natransport, maar omschrijft de 

first mile daarbij als de verplaatsing aan de woningzijde en de last mile als de verplaatsing aan de 

activiteitenzijde. Bij activiteiten kan wederom gedacht worden aan werk en school, maar bijvoorbeeld 

ook aan het doen van boodschappen of het bezoeken van vrienden of familie.  

 

Overigens wordt het probleem vaak omschreven als “last mile problem”, dat zowel betrekking heeft op 

de first mile als de last mile. Opgemerkt moet worden dat er verschillende definities kunnen worden 

gegeven van een first mile en last mile, afhankelijk van het schaalgebied waarin gekeken wordt. Wang 

& Odoni (2012) omschrijven dit zoals gezegd als de afstand tussen het woonadres en de 

dichtstbijzijnde opstaphalte voor openbaar vervoer. Dat zou dus ook een halte kunnen zijn voor een 

buurtbus of een laagfrequente lijndienst. Het is met andere woorden een vrij rigide benadering, omdat 

het niets zegt over de gewenste verbindingen van de reizigers. Een andere, bredere definitie die wordt 

gehanteerd, omschrijft het als de afstand tot het dichtstbijzijnde station (Rover, 2013a) of “transport 

hub” (Cheng et al., 2012). In de meeste gevallen betekent dit dat er meerdere trein- en/of busdiensten 

samenkomen en dat het mogelijk is om meerdere richtingen op te reizen. De eerste definitie van first 

mile en last mile is lokaal georiënteerd: hoe bereikt iemand de eerste bushalte, ongeacht het feit waar 

die bus heen gaat? De tweede definitie heeft een regionaal blikveld, en omvat in die zin de openbaar 

vervoerproblematiek in ruraal gebied in zijn algemeenheid. De vraag is in dat geval: hoe bereikt 

iemand het eerste transportknooppunt, van waaruit die persoon zijn of haar bestemming kan 

bereiken? Dit kan dus best de buurtbushalte zijn, maar het geeft ook aan dat de first mile langer kan 

zijn dan op het eerste gezicht wordt gedacht. Aan de hand van beide definities, zullen de first mile en 

de last mile als volgt worden gedefinieerd: 

 

De first mile c.q. last mile wordt gedefinieerd als de afstand van het woonadres c.q. de 

eindbestemming tot het dichtstbijzijnde transportknooppunt van waaruit verder gereisd kan 

worden.  

 

Onder transportknooppunt wordt het volgende verstaan: 

 

Een transportknooppunt wordt gedefinieerd als een [openbaar vervoer]halte waar reizigers 

de mogelijkheid hebben om hun voor- c.q. natransport (fiets, scooter, auto) te parkeren  en 

kunnen overstappen op tenminste één openbaar vervoerlijn en eventueel andere vormen van 

vervoer. 

 

Deze definities laat zien dat de first mile en last mile zeer persoonsafhankelijk zijn en tegelijkertijd 

breed opgevat kunnen worden. Immers, voor de ene persoon is de halte aan de overkant van de straat 

zijn of haar transportknooppunt, terwijl een ander daarvoor wellicht eerst bij het station moet zien te 

komen dat vijf kilometer verderop ligt. Dit verschil kan het beste worden geïllustreerd aan de hand van 

een schematische weergave. Het rurale gebied in figuur 6 wordt doorkruist met een spoorlijn en een 

buslijn. Vijf van de acht kernen zijn aangesloten op de buslijn, drie kernen hebben geen openbaar 

vervoerverbinding. De first mile voor reizigers uit de meest noordelijk gelegen kern zou het kortst zijn 
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als zij de rode gestreepte route volgen naar het dorp met de busverbinding. Het is weliswaar de 

dichtstbijzijnde halte voor de inwoners van dat dorp, maar het is denkbaar dat die busverbinding hen 

niet naar hun bestemming brengt. Het is dus mogelijk dat de geelgestreepte lijn naar het station de 

first mile is voor reizigers uit dat dorp, omdat zij via het station verder kunnen reizen naar hun 

eindbestemming. 

 

De definitie houdt overigens ook rekening met de venstertijden van de beschikbare vervoermiddelen. 

Overdag zal iemand bijvoorbeeld met de buurtbus naar het station kunnen reizen, en is die 

buurtbushalte het dichtstbijzijnde transportknooppunt van waaruit de reis wordt vervolgd. ’s Avonds 

als de buurtbus niet meer rijdt, is het treinstation bijvoorbeeld het dichtstbijzijnde knooppunt. In dat 

geval is de reiziger genoodzaakt om op een andere manier de last mile af te leggen. 

 
Figuur 6. Schematische weergave van een plattelandsgebied met verschillende first mile-afstanden (eigen werk).  

 

Het hiervoor genoemde voorbeeld toont al aan dat bij het opzetten van een first mile of last mile 

verbinding rekening gehouden moet worden met de afstand tot het dichtstbijzijnde 

transportknooppunt, maar dat ook gekeken moet worden naar de tijden waarop de verschillende 

vervoermiddelen beschikbaar zijn. De rode streep in de schematische weergave is beduidend korter 

dan de gele streep. De eerste afstand zou door de meeste reizigers mogelijk nog te voet afgelegd 

kunnen worden, voor de gele route geldt dat waarschijnlijk niet.  

 

De afstand tussen het woonadres en het dichtstbijzijnde transportknooppunt staat in dit onderzoek 

centraal. Het overbruggen van die afstand kan op verschillende manieren, waarbij het vooral belangrijk 

is om te weten in welke gebieden de initiatieven het beste tot hun recht komen. Daarvoor moeten 

verschillende aspecten van de initiatieven nader worden geanalyseerd. In de volgende paragraaf zullen 

de beoordelingsaspecten voor die analyse worden toegelicht. 

 

2.3 Beoordelingsaspecten voor vervoersinitiatieven 
Het overbruggen van de first mile en last mile kan op verschillende manieren en elk initiatief is te 

onderscheiden aan de hand van diverse aspecten. In dit onderzoek worden die aspecten vertaald naar 

beoordelingscriteria. Deze paragraaf behandelt de onderscheidende kenmerken. 

 

2.3.1 Verantwoording van de aspecten 

In dit onderzoek worden zeven aspecten onderscheiden die de verschillende initiatieven kenmerken. 

Die aspecten worden hier kort omschreven en in de hiernavolgende paragrafen verder toegelicht. In 

feite is in paragraaf 2.2.1. al aangegeven aan welke aspecten reizigers waarde zouden kunnen hechten 
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als het gaat om vervoer. Daniels et al. (2011, in Velaga et al., 2006) en Brake et al. (in Daniels & Mulley, 

2007) noemen verschillende beperkingen van vervoer in ruraal gebied die verbeterd kunnen worden. 

Op basis van die informatie zijn zes beoordelingscriteria geformuleerd: 

- Flexibiliteit. De mate waarin een vervoerinitiatief inspeelt op specifieke wensen van de reiziger. 

- Reistijd. De totale reistijd van een rit, waarbij geldt: hoe korter de rit, hoe aantrekkelijker. 

- Toegankelijkheid. Het gemak waarmee reizigers van het vervoer gebruik kunnen maken. 

- Beschikbaarheid. De mate waarin een vervoermiddel gebruikt kan worden op tijden dat 

reizigers er gebruik van zouden willen maken. 

- Kosten. De hoogte van de kosten in relatie tot de geboden service en alternatieve vormen van 

vervoer. 

- Betrouwbaarheid. Kunnen reizigers ervan op aan dat zij hun eindbestemming bereiken binnen 

de vooraf gestelde tijd? 

Niet ieder vervoerskenmerk zal aan de hand van de bovenstaande criteria worden beoordeeld. In tabel 

1 is aangegeven welke criteria worden gebruikt. Hieronder worden de zeven aspecten toegelicht.   

 

Aspect 1: Soort vervoermiddel 

Allereerst kunnen de initiatieven onderscheiden worden op basis van de gekozen vervoermodaliteit. 

De fiets is een goedkoop en milieuvriendelijk alternatief voor de auto, maar niet iedereen zal bereid 

zijn of fysiek in staat zijn om daarmee grote afstanden af te leggen. In die gevallen wordt vaak 

overgestapt op een auto of bus. De first mile en last mile kunnen dus op verschillende manieren 

worden overbrugd. Op de vervoermiddelkeuze wordt in paragraaf 2.3.2 verder ingegaan.  

 

Aspect 2: Vraagafhankelijk of aanbodgericht 

Omdat er sprake is van een kleine en vooral verspreide vraag naar openbaar vervoer op het platteland, 

wordt steeds vaker overgestapt van een aanbodgericht naar een vraagafhankelijk vervoersysteem 

(Velaga et al., 2012, p.117). De vraag die hierbij gesteld moet worden is in hoeverre beide systemen 

van elkaar verschillen en op welke manier ze kunnen voldoen aan de behoeften van reizigers. Het is 

een van de eerste aspecten waarop vervoersystemen met elkaar worden vergeleken en beoordeeld. De 

toepassing van vraagafhankelijk vervoersystemen is daarnaast in de praktijk in de afgelopen jaren sterk 

toegenomen (Laws, Enoch & Ison, 2009). Op dit aspect wordt verder ingegaan in paragraaf 2.3.3. 

 

Aspect 3, 4 en 5: Dienstregeling & Vaste / flexibele route en haltes & Reservering 

Een aspect dat verband houdt met een vraagafhankelijk of aanbodgericht systeem, is het verschil in 

routes en haltebediening. Vraagafhankelijk vervoer is vaak flexibeler dan aanbodgericht vervoer, 

omdat het aanpassen aan vervoerwensen van reizigers in het eerste geval eenvoudiger is. Over de 

achtergronden en redenen voor de keuze voor vaste of flexibele routes en haltes wordt in paragraaf 

2.3.4 verder ingegaan. 

 

Aspect 6: Financieringsmethode 

Uiteindelijk speelt geld een grote rol bij het opzetten en onderhouden van een (openbaar) 

vervoersysteem. Iedere keuze die gemaakt wordt is immers gestoeld op het budget dat beschikbaar is. 

Zo springt de overheid (bijna) altijd bij om openbaar vervoer betaalbaar te houden. Zeker op het 

platteland zouden de kosten anders behoorlijk hoog zijn, omdat de gemiddelde kosten per reiziger 

daar hoger zijn dan in stedelijk gebied. De financiële achtergronden van openbaar vervoer in landelijk 

gebied worden toegelicht in paragraaf 2.3.5. 

 

Aspect 7: Reizigersbetrokkenheid en -behoeften 

Het zijn uiteindelijk de reizigers voor wie een vervoersinitiatief wordt ontwikkeld. Daarvoor is het 

belangrijk om inzicht te krijgen in de behoeften van die reizigers. Bachem, Birgelen & Kittler (2013) 

geven aan dat het essentieel is om te zorgen voor een goede communicatie met de reiziger. Volgens 

de auteurs, die onderzoek hebben gedaan naar de integratie van alternatief, kleinschalige vervoer in 
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huidige openbaar vervoernetwerken, hebben alternatieve vervoerinitiatieven vaak een lokale 

grondslag. Via verschillende verenigingen (ouderen- of jongerenbond) zou de behoefte gepeild 

kunnen worden. Bachem Birgelen & Kittler, (2013, p.37) stellen wel dat het niet altijd mogelijk is om de 

juiste personen te vinden in kleine gemeenschappen die hierover iets kunnen zeggen. In die gevallen 

zou teruggegrepen kunnen worden op landelijke organisaties. In paragraaf 2.3.6 wordt dieper 

ingegaan op de rol die reizigers spelen binnen de (openbaar) vervoersystemen. Bij de analyse van de 

verschillende vervoersystemen zal beknopt aandacht worden besteed aan de reizigersbehoeften. 

 

De paragrafen hierna gaan stuk voor stuk in op de hierboven genoemde aspecten. Daarbij komen 

aspecten naar voren die uiteindelijk gebruikt zullen worden bij het analyseren van de voor- en nadelen 

van de verschillende vervoersinitiatieven. 

 

Beoordelings-

criteria 

Aspecten en kenmerken van de initiatieven 

Soort 

vervoer-

middel 

Vraag- 

afhankelijk 

/ aanbod-

gericht 

Dienst-

regeling 

Vaste / 

flexibele 

route en 

haltes 

Noodzaak en 

methode 

voor 

reservering 

Financie-

rings-

methode 

Reizigers- 

betrokkenheid 

en 

-behoeften 

Flexibiliteit x x x x x  x 

Reistijd x x x x   x 

Toegankelijkheid x    x  x 

Beschikbaarheid x  x x x  x 

Kosten x     x x 

Betrouwbaarheid x x x x x  x 

Behandelding 

in paragraaf 
§ 2.3.2 § 2.3.3 § 2.3.4 § 2.3.5 § 2.3.6 

Tabel 1. Relaties tussen de vervoersaspecten en de beoordelingscriteria. De aspecten worden aan de hand van 

verschillende criteria beoordeeld. 

 

2.3.2 Soort vervoermiddel 

Het is natuurlijk niet noodzakelijk om de first mile en de last mile met een vervoermiddel af te leggen. 

Er zijn genoeg mensen die fysiek in staat zijn of de afstand acceptabel genoeg vinden om lopend bij 

een openbaar vervoerhalte te komen. Maar zelfs wanneer de keuze op een vervoermiddel valt, dan zijn 

er verschillende opties denkbaar. Naast openbaar vervoer kunnen ook de auto of de fiets een 

belangrijke rol spelen. In Los Angeles (Southern California Association of Governments, 2009) zijn 

bijvoorbeeld initiatieven ontplooid die zich uitsluitend richten op de auto en de fiets als vervoermiddel 

om de first mile en de last mile mee te overbruggen. In Nederland is de fiets met een aandeel van 

bijna 40% het meest gebruikte vervoermiddel in het voor- en natransport naar het station (Fietsberaad, 

2007; Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), 2011). De auto staat met ongeveer 7% op een 

vierde plaats (na lopen en BTM: bus, tram en metro). De aantrekkelijkheid van het gebruik van auto of 

fiets in het voor- en natransport wordt mede bepaald door de stallingsmogelijkheden die er zijn bij 

bushaltes of spoorwegstations. Fietsberaad (2007) geeft aan dat het gebruik van de fiets bij kleinere 

stations zelfs hoger is, wat te maken heeft met het feit dat het aanbod van openbaar vervoer beperkter 

is. Ook wordt er vaker van de auto gebruikgemaakt om een “klein station in het buitengebied” te 

bereiken, terwijl lopen of het gebruik van openbaar vervoer minder populair zijn in tegenstelling tot 

(kleine) stations in een stad (Fietsberaad, 2007, p.18). Aan de zogenaamde activiteitenzijde is het 

aandeel van de fiets veel beperkter. Slechts 10% van de reizigers gebruikt de fiets om bij zijn of haar 

eindbestemming te komen, terwijl dit aan de woonzijde zo’n 40% is (KiM, 2011, p.31). Het is een van 

de redenen dat de OV-fiets is opgericht, zodat reizigers ook aan de kant waar zij geen eigen fiets 

hebben staan, de last mile met de fiets kunnen overbruggen.  
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De Southern California Association of Governments (2009) beschrijft een systeem waarbij wordt 

gestimuleerd om vouwfietsen aan te schaffen die meegenomen mogen worden in het openbaar 

vervoer. Op die manier wordt het probleem van de first mile en last mile opgelost en hoeft er minder 

aandacht te worden besteed aan stallingsplaatsen; nadeel is dat er capaciteit ingeruimd moet worden 

in het openbaar vervoer om de fietsen mee te kunnen nemen. Dit voorbeeld geeft aan dat de keuze 

voor een vervoermiddel van invloed kan zijn op andere vervoermiddelen, maar ook op de invulling van 

zowel het overbruggen van de first mile als de last mile. In dit geval zijn het vervoer van de first mile en 

de last mile, alsmede de reis daartussen, geïntegreerd in één systeem. 

 

Wanneer wel wordt gekozen voor een openbaar vervoersysteem om de first mile en de last mile mee 

te overbruggen, dan is het belangrijk om het vervoermiddel af te stemmen op de vraag. Hier is eerder 

in dit hoofdstuk ook al aandacht aan besteed. De vraag naar openbaar vervoer bepaalt of het wenselijk 

is om een grote bus in te zetten, of dat kan worden volstaan met kleine (taxi)busjes. Brake, Nelson & 

Wright (2004) analyseerden verschillende vervoersystemen in Engeland en concluderen dat de 

toegankelijkheid een indirect effect heeft op de, in hun geval, beoordeelde vraagafhankelijke 

systemen. Zo kwamen zij erachter dat een lage vloer, laadklep aan de achterzijde of een andersoortig 

liftje kunnen bijdragen aan de toegankelijkheid van het vervoermiddel. Een goed toegankelijk 

vervoermiddel is dus van invloed op het gebruik van het systeem. Wanneer er voor een openbaar 

vervoersysteem wordt gekozen, dan kan dit vraagafhankelijk zijn of aanbodgericht. Ook daar zitten 

voor- en nadelen aan, zoals in de volgende paragraaf naar voren komt. 

 

2.3.3 Vraagafhankelijk of aanbodgericht vervoersysteem 

Een schematisch voorbeeld van een gebied waarin een last mile transportation system kan worden 

opgezet is weergegeven in  figuur 7. Het gebied is via een spoorwegstation bereikbaar en het is de 

bedoeling dat de verschillende bestemmingen op het station worden aangesloten. De belangrijkste 

vraag is op welke manier dat moet gebeuren: via een vraagafhankelijk of aanbodgericht systeem. 

Wang & Odoni (2012) geven aan dat de inzet van vervoer wordt bepaald door de omvang van de 

vraag ernaar. Hierbij spelen demografische aspecten een rol, maar ook de kosten van het vervoer, het 

bedieningsniveau en de bestemming waar iemand naartoe wil reizen (Wang & Odoni, 2012, p.2). Op 

basis van die vervoersvraag kan worden bepaald of het gewenst is om een vraag- of aanbodgericht 

openbaar vervoersysteem op te zetten.  

 

 
Figuur 7: Schematische weergave van een last mile transportation system (Wang & Odoni, 2012, p.2). 

Verschillende bestemmingen worden met behulp van een bepaald vervoermiddel met het spoorwegstation 

verbonden. 

 

Bij het bepalen van het gewenste vervoersysteem zou de eerste stap kunnen zijn om naar de 

geografische kenmerken van een gebied te kijken dat met het openbaar vervoer ontsloten dient te 

worden. De door MoveVisie (2002) ontwikkelde beslisboom (figuur 8) kan beleidsmakers hierbij 

helpen. Het uitgangspunt van deze beslisboom is dat er allereerst gekeken moet worden naar de 
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geografische kenmerken van het gebied en dat daarna bepaald kan worden welk systeem het beste 

ingevoerd kan worden. Na de eerste drie vragen in die beslisboom is al duidelijk of een 

vraagafhankelijk systeem al dan niet gewenst is. Vervolgens wordt een aanvullende vraag gesteld om 

het systeem te specificeren. Dat systeem vormt uiteindelijk de basis voor het vervoersysteem en kan 

eventueel nog aangepast worden aan de doelgroep(en) die er mee bediend worden. MoveVisie (2002, 

p.5) is van mening dat overheden het openbaar vervoer namelijk meer moeten gaan differentiëren: 

“één soort kan het nooit iedereen naar de zin maken”. Er worden acht verschillende geografische 

basisvormen van landelijk gebied onderscheiden, waaronder de volgende vier: grote kernen, kleine 

kernen, lintbebouwing en agrarisch gebied. De andere vier vormen zijn dezelfde als de hiervoor 

genoemde met als aanvulling dat ze in de buurt van een stad liggen. Het blijkt dat juist die stad het 

verschil kan maken tussen het invoeren van een vraag- of aanbodgericht vervoersysteem. MoveVisie 

(2002) onderscheidt in totaal acht verschillende basisvormen voor openbaar vervoer, waarvan vier 

vraagafhankelijke systemen en vier systemen met een minder flexibel systeem (tabel 2). Een gebied 

met kleine kernen zonder lintbebouwing in de buurt van een stad zou volgens de beslisboom 

bijvoorbeeld het beste ontsloten kunnen worden met collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV). 

 

 
Figuur 8. Beslisboom om te bepalen welk vraag- of aanbodgericht vervoersysteem het beste als basis kan dienen 

in ruraal gebied. Bron: MoveVisie (2002) (bewerkt door auteur). 

 

Het opzetten van een openbaar vervoersysteem in ruraal gebied is desondanks geen gemakkelijke 

opgave. Dit lijkt een vreemde opvatting na het zien van de beslisboom van MoveVisie (2002), waarmee 

de suggestie wordt gewekt dat het beantwoorden van een paar vragen leidt tot het gewenste systeem. 

Li & Quadrifoglio (2010) geven echter aan dat de omvang van de vraag naar vervoer niet altijd leidend 

hoeft te zijn in de keuze voor een vraag- of aanbodgericht vervoersysteem. De verhouding tussen de 

kosten en de kwaliteit van de dienstverlening is namelijk lastig te evalueren, met name in gebieden 
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met een lage en verspreide vraag (Li & Quadrifoglio, 2010). Het ligt voor de hand om te zeggen dat 

het vanzelfsprekend is dat een vraagafhankelijk vervoersysteem beter voldoet in gebieden met een 

lage vraag, en dat een aanbodgericht systeem efficiënter is in gebieden met een hogere vraag 

(Daganzo, 1984, in Li & Quadrifoglio, 2010). Als het gaat om de beoordeling van vraagafhankelijke 

systemen zijn terugkerende aspecten en/of beoordelingscriteria: de flexibiliteit van de routekeuze, de 

keuze van het voertuig, de kosten voor zowel de passagier als overheden, de manier van reserveren en 

de venstertijden (Laws, Enoch, Ison, & Potter, 2009). Zo zijn er alleen al wat de routeplanning betreft 

vijf verschillende mogelijkheden te bedenken, variërend van een vaste route tot een volledig flexibele 

route zonder vaststaand begin- en eindpunt (Mageaan & Nelson, 2003). Mageaan & Nelson (2003) 

geven ook duidelijk aan dat dergelijke systemen gezien moeten worden als “feeders” voor de 

zogenaamde stamnetlijnen, waar in het inleidende hoofdstuk al over is gesproken. Het sluit aan bij de 

opvatting van Daniels & Mulley (2010), die aangeven dat vraagafhankelijke systemen bijdragen aan het 

vergroten van de bezetting van een doorgaande lijndienst en/of spoorlijn.  

 

Over het algemeen zijn een vraag- en aanbodgericht vervoersysteem als volgt vormgegeven. Bij een 

aanbodgericht systeem legt de reiziger een afstand af van zijn of haar woonadres tot aan de halte, 

waar op gezette tijden openbaar vervoer stopt. Een vraagafhankelijk systeem heeft geen vaste route 

en rijdt de route van deur tot deur. Passagiers geven vooraf aan waar zij opgehaald en afgezet willen 

worden, zonder dat zij daarbij aan een dienstregeling gebonden zijn. Er bestaan verschillende 

varianten op deze systemen, die onder meer afwijken op de reserveringsmogelijkheden, dienstregeling 

en routekeuze. MoveVisie (2002) onderscheidt acht basisvormen van openbaar vervoer, die zijn 

weergegeven in tabel 2. In bijlage 1 worden de verschillende basisvormen gevisualiseerd en toegelicht 

aan de hand van hun kenmerken.  

 

Vraagafhankelijke en niet vraagafhankelijke vervoersystemen 

Niet vraagafhankelijke vervoersystemen 

Lijnbus Vaste route, vaste dienstregeling en vaste haltes 

Halteflex Vaste route, vaste dienstregeling, geen vaste haltes. Voorbeeld: buurtbus 

Routeflex Vaste vertrektijden, rijdt mogelijk deels een variabele route met stopplaatsen naar keuze 

Lijntaxi (taxi)busdienst met vaste route en vaste dienstregeling, maar reizigers melden zich vooraf aan 

Vraagafhankelijke vervoersystemen 

Haltehopper Geen vaste routes, wel vaste haltes 

Pendelbus Vaste route en vaste haltes, alleen als er voldoende reizigers zijn 

Dolmus  (taxi)bus met vaste route, alleen als er voldoende reizigers zijn. In- en uitstappen onderweg 

overal mogelijk  

CVV Collectief Vraagafhankelijk Vervoer. Geen dienstregeling: flexibele routes van deur tot deur 

Tabel 2. (Vraagafhankelijke) vervoersystemen. De scheidslijn tussen beide vormen van vervoer is niet altijd 

duidelijk en overlap is mogelijk. Bron: MoveVisie (2002). 

 

Het inpassen van het gewenste vervoersysteem gaat dus verder dan uitsluitend kijken naar de 

geografische kenmerken van een gebied. Laws, Enoch, Ison & Potter (2009) beoordelen verschillende 

vervoersystemen in Engeland “that could fill the gap between a fixed route bus and a taxi to meet the 

needs of certain members of the population” (Laws et al., 2009, p.20). De bus en taxi zijn volgens de 

auteurs namelijk twee uitersten binnen een reeks vervoermiddelen met de bus als collectief vervoer 

enerzijds en de taxi als individueel vervoer anderzijds. Voor de beoordeling gaan de auteurs in op 

verschillende aspecten, die betrekking hebben op de financieringsmethode, geografische kenmerken 

van het gebied, routekeuze, technologie, reserveringmogelijkheden en de ritprijs. Ook Scott (2010) 

noemt verschillende aspecten met betrekking tot vraagafhankelijke vervoersystemen, waaronder de 

route, het gebruiksgemak, de ritprijs en de toegankelijkheid. Op de geografische kenmerken van een 

gebied is in deze paragraaf reeds ingegaan, zodat het onderzoek op die manier al is ingekaderd en het 

duidelijk is over welke gebieden het gaat. Aspecten als flexibiliteit, toegankelijkheid en 
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beschikbaarheid (wanneer rijdt de bus?) zullen worden gebruikt om de vervoersinitiatieven te 

beoordelen. Die aspecten houden namelijk verband met de keuze voor een vraagafhankelijk of 

aanbodgericht vervoersysteem. Op een aantal andere aspecten wordt in de volgende paragrafen nog 

ingegaan.  

 

2.3.4 Route, halte en dienstregeling 

De keuze voor een vraagafhankelijk of aanbodgericht vervoersysteem beïnvloedt ook de keuze voor 

de busroute, haltes en de dienstregeling. Een aanbodgericht vervoersysteem, ook wel fixed-route 

transit genoemd, is volgens Li & Quadrifoglio (2010) efficiënter, omdat er sprake is van een vaste 

route, een grote vervoercapaciteit en bundeling van een groep passagiers in één voertuig. Dit is tevens 

een nadeel van het systeem: de vaste haltes zorgen voor weinig flexibiliteit en vaak voldoet de 

dienstregeling niet aan de wensen van de reiziger (Li & Quadrifoglio, 2010, p.770). Bussen rijden 

bijvoorbeeld niet vaak genoeg of rijden niet op tijden dat de reizigers er gebruik van zouden willen 

maken. 

 

Er kunnen meerdere redenen zijn om de voorkeur te geven aan een vraagafhankelijk openbaar 

vervoersysteem in plaats van een aanbodgericht systeem. Scott (2010) noemt onder meer de 

volgende:  

- het is een efficiënte manier om gebieden met een lage bevolkingsdichtheid te bedienen;  

- het is aantrekkelijk voor het aanbieden van diensten in perioden met minder vraag;  

- het kan bijdragen aan een reductie van collectief vervoer voor personen met beperkingen;  

- het kan een basis leggen voor een toekomstige busverbinding met een vaste route;  

- er kan mee worden gereageerd op voorkeuren van reizigers.  

Bij een vraagafhankelijk systeem moeten reizigers vooraf reserveren om er gebruik van te kunnen 

maken. Laws et al. (2009) concluderen dat de meeste systemen in hun onderzoek werken met 

telefonische reservering. Voor andere vervoersystemen is reservering via het internet ook mogelijk en 

in andere gevallen, waarbij volgens een (semi-)vaste route wordt gereden, is een reservering vooraf 

ook noodzakelijk (Mageaan & Nelson, 2003). De bus rijdt daarbij via vaste haltes, maar kan daar van 

afwijken als iemand gereserveerd heeft om bij een niet-vaste halte opgehaald te worden. Het betekent 

dat de rijtijden niet vastliggen. Hetzelfde gebeurt overigens – in een iets andere vorm – ook met de 

trein in rurale gebieden in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. De stations langs een spoorlijn liggen 

daar altijd “vast”, maar bij sommige stations wordt alleen op aanvraag gestopt. Met deze flexibiliteit 

wordt in principe niemand uitgesloten voor het gebruik ervan, maar wie mee wil reizen zal daar wat 

extra moeite voor moeten doen door vooraf te reserveren.  

 

Een ander belangrijk aspect dat met de vormgeving van de route en de dienstregeling verband houdt, 

is de reistijd. Die omvat niet alleen de tijd die met een vervoermiddel wordt afgelegd, maar ook de tijd 

die verloren gaat aan wachten, overstappen of reserveren van een vervoermiddel, de zogenaamde 

“dode tijd”. De reistijd wordt vaak gemeten met de verplaatsingstijdfactor (VF-waarde), “de verhouding 

tussen de reistijd per openbaar vervoer en per auto” (Projectbureau Integrale Verkeers- en 

Vervoerstudies (PIVV; 1995, p.3). Een VF-waarde van 1 betekent dat het openbaar vervoer net zo snel is 

als de auto, terwijl een VF-waarde van 2 betekent dat het openbaar vervoer er twee keer zo lang over 

doet als de auto. Hoe lager het getal, des te sneller is het vervoer ten opzichte van de auto en des te 

meer reizigers er gebruik van zullen maken (PIVV, 1995). Overigens is reistijd niet de belangrijkste 

factor als het gaat om de beoordeling van een vervoermiddel. Reizigers zullen niet massaal 

overstappen van de auto naar het openbaar vervoer als die laatste twee keer zo snel wordt. Bovy & 

Van Goeverden (1994) veronderstellen dat het maximale aandeel reizigers dat van het openbaar 

vervoer gebruik zal maken rond de 60% ligt, als de VF-waarde rond de 1 of lager ligt. Er zijn uiteraard 

uitzonderingen op deze “regel”. In onder meer Zürich, geroemd vanwege het uitstekende openbaar 
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vervoerklimaat
1
, is het autogebruik erg laag en doet het openbaar vervoer qua snelheid niet veel onder 

dat van de auto. Bovy & Van Goeverden stellen dat het OV-gebruik nooit dalen tot onder de 20%, hoe 

langzaam het openbaar vervoer dan ook is ten opzichte van de auto. Er is namelijk altijd een groep 

reizigers die geen alternatief voorhanden heeft en dus gedwongen is om van het openbaar vervoer 

gebruik te maken (Bovy & Van Goeverden, 1994; PIVV, 1995). Ook dit percentage gaat niet op voor 

alle regio’s. In de Verenigde Staten maakt men zich bijvoorbeeld al jaren zorgen om de grote 

autoafhankelijkheid onder met name ouderen. 79% van de ouderen woont in gebieden waar geen 

openbaar vervoer komt, en als gevolg daarvan maakt een deel van deze doelgroep minder ritten naar 

de dokter, supermarkt, uitgaansgelegenheden, familie en vrienden (DeGood, 2011). Deze latente vraag 

(er is wel een behoefte, maar die wordt niet vervuld) betekent dus niet dat het openbaar 

vervoergebruik nooit onder de 20% zal zakken. Als er namelijk geen openbaar vervoer is, wordt er ook 

geen gebruik van gemaakt – de vraag naar vervoer is er mogelijk wel. 

 

De keuze voor vaste of flexibele routes en haltes is van invloed op de flexibiliteit van een 

vervoersysteem. Daarnaast beïnvloedt deze keuze ook de reistijd van een bepaalde vervoerdienst. 

Hiermee houdt ook de betrouwbaarheid van het vervoer verband, omdat een langere reistijd kan 

betekenen dat aansluitingen op andere bus- of treindiensten worden gemist. Flexibiliteit zorgt er dus 

voor dat het vervoer voor een grotere groep mensen beschikbaar is, maar zorgt ook voor een 

onbetrouwbare en mogelijk langere reistijd. Bij de ontwikkeling van een vervoersinitiatief dient daar 

rekening mee gehouden te worden. 

 

2.3.5 Financiering 

Zoals eerder gezegd speelt de financiering een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een (nieuw) 

vervoersysteem. Immers, de hoogte van het budget bepaalt hoe de dienstuitvoering eruit ziet, met 

welke vervoermiddelen er wordt gereden en wie, in het geval van openbaar vervoer, de auto of bus 

bestuurt. In deze paragraaf zal worden ingegaan op het kostenaspect van vervoersinitiatieven. 

 

Het openbaar vervoer in Nederland wordt volgens het Kennisplatform Verkeer en Vervoer betaald uit 

verschillende componenten (KpVV, 2013b). Er kan globaal gezien een onderscheid gemaakt worden 

tussen inkomsten uit subsidies, inkomsten uit kaartverkoop en overige inkomsten. In figuur 9 zijn de 

inkomstenbronnen weergegeven. Het door de KpVV onderscheiden “gratis of goedkoop openbaar 

vervoer” wordt meestal gefinancierd door OV-autoriteiten, maar ook door gemeenten of private 

partijen. De NS-Business Card is in 2013 geïntroduceerd en omvat aantrekkelijke reisproducten voor 

het zakelijk verkeer, en is een samenwerking van NS met de regionale vervoerders. In de figuur wordt 

verder nog ingegaan op een eventuele aanzuivering van het exploitatietekort. Een 

vervoermaatschappij (OV-bedrijf) die te maken krijgt met tekorten op de exploitatie, kan dit vaak 

aanvullen met financiële middelen van het moederbedrijf (ING, 2012). 

 

Het openbaar vervoer wordt voor een groot deel door overheden gefinancierd. In Nederland, maar 

ook in andere landen leunt het niveau van het aangeboden vervoer sterk op de subsidie die wordt 

verstrekt. “De publieke greep op de [openbaar vervoer]sector is nog altijd groot” (ING, 2012, p.4). 

Ambrosino, Nelson & Romanazzo (2003) bevestigen dit door te zeggen dat vraagafhankelijke 

vervoersystemen niet uitsluitend gefinancierd kunnen worden met de kaartopbrengst en dat enige 

vorm van (overheids)steun en subsidie dus noodzakelijk is. Het geld dat in Engeland aan vervoer in 

landelijke gebieden wordt besteed, is in de periode 2001-2004 met 45% toegenomen ten opzichte van 

de periode 1998-2001 (Department of the Environment, Transport and the Regions, 2000, p.59).  

 

                                                             
1
 Het succesverhaal van Zürich wordt vaak omschreven als het Zürich-model, dat verklaart waarom het 

autogebruik zo laag is. Het model, of op zijn minst enkele elementen ervan, worden ook in andere steden 

geïmplementeerd. Zie onder meer Mees, 2010, p.129-145. 
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Figuur 9. Financiering van het openbaar vervoer in Nederland.  

Samengesteld op basis van informatie van ING (2012) en KpVV (2013b). 

 

In Nederland verdeelt de Rijksoverheid jaarlijks BDU-uitkeringen (Brede Doelen Uitkering) aan de 

openbaar vervoerautoriteiten, die zij op hun beurt mogen besteden aan verkeer en vervoer 

gerelateerde projecten. De autoriteiten die over het openbaar vervoer gaan zijn voornamelijk 

provincies en stadsregio’s. De BDU-uitkeringen worden door de openbaar vervoerautoriteiten deels 

gebruikt om het openbaar vervoer mee te financieren, wat betekent dat een groot deel van het bedrag 

wordt uitgegeven aan de openbaar vervoerbedrijven (ING, 2012). Voor die bedrijven vormen de 

subsidies over het algemeen 50% van de omzet, maar doordat dit aandeel als gevolg van 

bezuinigingen onder druk staat, moet een steeds groter deel via de kaartopbrengst binnen worden 

gehaald. Overigens verschilt dit per regio, omdat de openbaar vervoerautoriteiten zelf mogen 

beslissen op welke manier zij het geld uitgeven. In Nederland financiert de provincie Limburg 

bijvoorbeeld nog maar 40% (ING, 2012). In Schotland doet eenzelfde soort situatie zich voor, waar de 

toename van het te besteden subsidiebedrag per regio in een bepaalde periode verschilde van 6% tot 

198% (Scottish Executive Central Research Unit, 2001, p.6). De ene regio subsidieert dus meer dan de 

andere regio. 

 

Er is al eerder aangegeven dat er relatief veel geld wordt uitgegeven aan een klein deel van het aantal 

reizigers op het platteland. Het openbaar vervoer in het landelijk gebied rekent dan ook op 

aanzienlijke subsidiebedragen. Laws et al. (2009) deden onderzoek naar tientallen openbaar 

vervoersystemen in Engeland en concludeerden dat slechts één van de door hun onderzochte 

openbaar vervoersystemen in het landelijk gebied break-even kon draaien. Usher (1978) geeft aan dat 

de kosten van een vervoersysteem toenemen naarmate er sprake is van meer haltes en een flexibele 

route. Er zijn dan namelijk meer mogelijkheden voor reizigers om in en uit te stappen, wat betekent 

dat de reizigersstromen minder gebundeld zijn. Dit leidt tevens tot een toename van de reistijd, omdat 

er veel opgetrokken en afgeremd moet worden (Usher, 1978). Ambrosino, Nelson & Romanazzo 

(2003) benadrukken dat er bij een vraagafhankelijk vervoersysteem goed moet worden gekeken naar 

een balans tussen de omvang van het werkgebied en de financiën. Bij een groter gebied komt namelijk 

ook het belang kijken van een efficiënte inzet van de vervoermiddelen. Overigens geeft Petersen 

(2009) aan dat bezuinigingen op materieel weinig effect hebben. Het is alleen interessant om met 

kleine bussen te rijden als bepaalde wegen het niet toelaten om met groter materieel te rijden. Voor 

de kosten maakt het volgens Petersen (2009) weinig uit: “The use of smaller buses is sometimes also 

suggested to cut costs, yet this ignores the fact that the biggest cost of provision tends to be the 

driver’s wages” (Petersen, 2009). Bezuinigen op personeel is dus effectiever dan bezuinigen op 
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materieel. Met een buurtbus worden bijvoorbeeld kosten bespaard doordat er vrijwilligers voor 

werken.  

 

Ironisch genoeg, zo verwoordt Slone (2008a) het, wordt een groot deel van het subsidiegeld 

bijeengebracht vanuit de belastinginkomsten voor het wegverkeer. Enerzijds beoogt men dus om 

meer automobilisten van het openbaar vervoer gebruik te laten maken, anderzijds leidt dit tot minder 

belastinginkomsten en een grotere druk op de bestedingen aan het openbaar vervoer. Slone (2008a) 

geeft aan dat het wenselijk is om te kijken naar alternatieve vormen van financiering. Hij benadrukt het 

belang van publiekprivate samenwerking, maar geeft wel aan dat dit de financieringsdruk niet volledig 

zal kunnen oplossen (Stone, 2008b, p.23). Ook Kirby (1992) geeft aan dat privaat geld een sterke 

bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van het openbaar vervoer, maar dat private ondernemers er zelf 

ook de vruchten van kunnen plukken: “It has long been recognized that private land owners and 

developers benefit from major transit investments located close to their properties” (Kirby, 1992, 

p.453). Kirby (1992) gaat tevens in op lokale financiering van openbaar vervoer, dat, gelet op de 

verminderde rijkssubsidies, een steeds prominentere rol zal gaan krijgen. Volgens de auteur is het niet 

ondenkbaar dat meer vervoersinitiatieven in de toekomst volledig leunen op lokale (private) 

financiering (Kirby, 1992, p.455). 

 

Veel aspecten van een vervoersysteem worden beïnvloed door het budget dat er aan besteed kan 

worden. Bij de beoordeling van vervoersinitiatieven is het dus belangrijk om te kijken hoe het project 

gefinancierd wordt en welke kosten voor rekening komen van de overheid, private partijen en de 

reizigers. Voor een sluitende exploitatie is het belangrijk dat de totale kosten gedekt worden. Als de 

overheid minder bijdraagt, dan zal een groter deel van het exploitatiebedrag voor rekening van andere 

partijen moeten komen. Bij de beoordeling van initiatieven is het dus belangrijk om te kijken naar die 

verdeling. Als de reizigersopbrengsten achter blijven bij de verwachtingen, dan zullen de financiële 

middelen elders vandaan moeten komen. 

 

2.3.6 Definiëring van reizigersgroepen en hun behoeften 

Hiervoor is al aangegeven dat de omvang van de vervoersvraag een belangrijk criterium is voor de 

keuze voor een vraag- of aanbodgericht vervoersysteem, al moet wel worden opgemerkt dat die 

vervoersvraag door verschillende aspecten wordt beïnvloed. Zo is het onder meer belangrijk om te 

kijken naar de personen die gebruik zouden willen maken van een vervoerdienst, alvorens de rest van 

het systeem wordt ontwikkeld. De route van een bepaalde openbaar vervoerlijn, de soort haltes en de 

samenstelling van de dienstregeling dienen hierop aangepast te worden. 

 

“The end-users/passengers are the most important actors in DRT [Demand Responsive Transport]. 

Without passengers there will be no DRT services” (Ambrosino, Nelson & Romanazzo, 2003, p.203). 

Hiermee wordt aangegeven dat een vervoersinitiatief in eerste instantie wordt ontwikkeld omdat een 

bepaalde groep reizigers daar baat bij zou kunnen hebben. Een vervoersysteem is pas succesvol vanuit 

operationeel en financieel oogpunt, als de passagiers een vraagafhankelijk vervoersysteem accepteren 

en vertrouwen, zo stellen (Ambrosino, Nelson & Romanazzo, 2003). Uiteraard heeft die zin niet alleen 

betrekking op vraagafhankelijke vervoersystemen, maar geldt dit voor alle vormen van openbaar 

vervoer. Omdat de reiziger de uiteindelijke gebruiker van het vervoersysteem is, zullen de verschillende 

aspecten die daarbij komen kijken ook op de behoeften van de reiziger moeten worden afgestemd. 

 

De Scottish Executive Central Research Unit (2002) geeft aan dat rurale gebieden gedefinieerd kunnen 

worden op basis van de aanwezige reizigersbehoeften. Dit verschilt bijvoorbeeld ten opzichte van de 

acht door MoveVisie (2002) onderscheiden vormen van platteland, waarbij vooral vraag en aanbod 

centraal staan. De Scottisch Executive Central Research Unit (2002, p.5) veronderstelt dat er op 

verschillende manieren onderzoek kan worden gedaan naar de reizigersbehoeften. Er kan bijvoorbeeld 

worden gekeken naar de:  
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 Comparative need (vergelijkende behoefte). Hierbij wordt verschillende gebieden met elkaar 

vergeleken en wordt het vervoersaanbod op elkaar afgestemd. De kans bestaat hiermee dat er 

concessies gedaan moeten worden en dat de ene voorziening beter bereikbaar wordt dan de 

andere voorziening.  

 Expressed need (geuite behoefte). De vraag naar openbaar vervoer wordt hierbij als een 

indicator gezien van de geuite behoefte. Als veel mensen van een bepaalde buslijn 

gebruikmaken, dan zal die buslijn dus voldoen aan een bepaalde behoefte. Nadeel is echter 

dat er geen rekening wordt gehouden met factoren als gedwongen autobezit in het geval dat 

er geen alternatief voorhanden is. Als er bijvoorbeeld geen gebruik wordt gemaakt van een 

bepaalde lijn, dan hoeft dat niet te betekenen dat er geen vraag is naar busvervoer. Die lijn 

voldoet dan eenvoudigweg niet aan de gewenste behoefte. Andersom geldt hetzelfde: op 

plaatsen waar geen bus rijdt, is het lastig aan te tonen of er behoefte aan vervoer is. Deze 

zogenaamde latente vraag wordt dan namelijk niet belicht. 

 Stated need (verklaarde behoefte). Deze behoefte wordt zichtbaar bij de ontwikkeling van 

beleidsplannen voor openbaar vervoer, als er ruimte aanwezig is voor reizigers om hun 

behoeften kenbaar te maken. 

 Community need (gemeenschapsbehoefte). Hierbij wordt (liefst zo objectief mogelijk) gekeken 

naar de mogelijkheden om, op basis van de reizigersbehoeften, een minimaal aanbod 

openbaar vervoer aan te bieden waarmee bepaalde voorzieningen bereikt kunnen worden.  

De Scottish Executive Research Unit (2002) geeft aan dat oplossingen die gericht zijn om het openbaar 

vervoer in rurale gebieden te verbeteren, het liefst elementen bevatten van alle vier soorten behoeften. 

Wel wordt aangegeven dat oplossingen idealiter worden ontwikkeld in samenwerking met de 

gemeenschap. Er is dus duidelijk sprake van maatwerk wanneer het openbaar vervoer in ruraal gebied, 

en dus ook de overbrugging van de first mile en last mile, moet worden verbeterd. 

 

Een onderzoek naar de behoeften begint bij een analyse van de reizigers. De inwoners en bezoekers 

van plattelandsgebieden, de (potentiële) gebruikers van het openbaar vervoer hebben elk hun eigen 

persoonlijke kenmerken. Om te bepalen voor welke personen de verschillende vervoersystemen 

opgezet kunnen worden, is het belangrijk om inzicht te krijgen in de doelgroep. Hiervoor is al 

aangegeven dat het voorliggende onderzoek zich zal richten op de groepen ouderen, jongeren en 

gehandicapten. Een van de redenen om een vraagafhankelijk systeem te introduceren is het reageren 

op de voorkeuren en behoeften van de inwoners. Scott (2010, p.25) is van mening dat het één van de 

succesfactoren voor vraagafhankelijk vervoer is: “Understand the market: services need to be 

responsive to customer needs. This includes information, temporal and spatial needs as well as vehicle 

fit-outs (low floor, wheelchair/pram accessible, bicycle racks etc)”. Scott (2010) beschrijft hierbij 

verschillende aspecten van openbaar vervoer die onder meer tijd en ruimte gerelateerd zijn, maar ook 

betrekking hebben op het vervoermiddel en het voor- en natransport. Ambrosino, Nelson & 

Romanazzo (2003) gaven al eerder aan dat openbaar vervoer niet voor zichzelf rondrijdt, maar voor de 

reiziger: 

 

“[…] it is important to analyse and to define all the different users, user groups and user 

categories (both direct and indirect users) and to analyse their needs and requirements. Even 

though it is possible to learn from previous exercises, the user needs and requirements 

analysis should always be completed when there are plans to introduce DRT [Demand 

Responsive Transport] in a new area (it also provides a very good awareness-raising activity, 

and identifies potential support from the community in establishing and maximising the use of 

the services)” (Ambrosino, Nelson & Romanazzo, 2003, pp.210-211). 

 

Om te beoordelen of een vervoersysteem tegemoetkomt aan de behoeften van de gebruiker ervan, 

moeten er volgens Ambrosino, Nelson & Romanazzo (2003) drie simpele vragen beantwoord worden: 
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1. Heeft het systeem de juiste functie voor de gebruiker?  

2. Is de beoogde gebruiker in staat om het systeem te gebruiken (op basis van aspecten als 

begrijpelijkheid, ervarenheid, mogelijkheden, veiligheid)?  

3. Zal de beoogde gebruiker het systeem accepteren (op basis van aspecten als 

aantrekkelijkheid, prijs, alternatieven, perceptie, behoefte)? (Ambrosino, Nelson & Romanazzo, 

2003, p.34).  

 

Deze vragen zijn vertaald in criteria, waar hierna ook nog op wordt ingegaan. 

 

De acceptatie van een nieuw vervoersysteem is geen kwestie van dagen, want het kan wel jaren duren 

voordat reizigers gewend zijn aan een nieuw geïmplementeerd vervoersmodel. Chatterjee & Ma (2009) 

geven aan dat in het eerste jaar misschien pas 80% van het totaal aantal reizigers gebruikmaakt van 

het nieuwe vervoersysteem en dat dit in de jaren daarop met telkens 5% toeneemt. Na het vierde jaar 

kan dus pas een beeld worden gekregen van de totale gebruikersgroep (=100%; Chatterjee & Ma, 

2009, p.2). De snelheid waarmee personen zullen overgaan tot gebruik van een vervoersysteem is 

afhankelijk van verschillende factoren, zo stellen Chatterjee & Ma (2009). Als er bijvoorbeeld veel tijd 

mee bespaard kan worden of er worden nieuwe verbindingen aangeboden naar aantrekkelijke 

bestemmingen, dan is dit een argument om er gebruik van te maken. Een ander zal het initiatief 

misschien uitsluitend gebruiken als alternatief voor het huidige vervoermiddel, bijvoorbeeld wanneer 

dat vanwege bepaalde omstandigheden niet gebruikt kan worden. 

 

Een belangrijke vraag die gesteld moet worden is: wie maken er gebruik van het openbaar vervoer in 

rurale gebieden? Cheyne & Imran (2010) geven aan dat de mate van mobiliteit beïnvloed wordt door 

verschillende factoren, namelijk de leeftijd, woon- en werkplaats (oftewel de afstand tot 

voorzieningen), inkomen, gezondheid en fysieke gesteldheid. De laatste twee factoren hebben een 

sterk verband, al wordt onder fysieke gesteldheid meestal verstaan de mate waarin iemand kan lopen 

of fietsen. In principe kan iedereen, ongeacht de leeftijd, afhankelijk zijn van openbaar vervoer, al 

worden voornamelijk de groepen jongeren en ouderen genoemd die geen alternatief voorhanden 

hebben. Cheyne & Imran (2010) onderscheiden daarnaast ook de groep “gezinnen” die over één auto 

beschikken, maar wel veel verplaatsingsbehoeften hebben. Verder worden gehandicapten, lagere 

inkomens en werklozen onderscheiden als zogenaamde “target groups” waarop het openbaar vervoer 

in rurale gebieden zich voornamelijk richt. Een overzicht van reizigersgroepen en hun kenmerken is 

opgenomen in bijlage 2. In het voorliggende onderzoek zal, waar het de analyse van de 

reizigersbehoeften betreft, worden ingegaan op de behoeften van de reizigersgroepen ouderen, 

jongeren en gehandicapten. Samen met de lagere inkomens beschikken deze vier groepen mensen 

over behoeften die van invloed zijn bij de ontwikkeling van alternatieve vervoersystemen op het 

platteland (Cheyne & Imran, 2010, p.23). De groep lagere inkomens is in het voorliggende onderzoek 

echter achterwege gelaten, omdat het lastig is om hierover informatie te krijgen bij de respondenten; 

het kan voor sommigen een gevoelige kwestie zijn. Bij de overige groepen wordt – indirect – echter 

wel geïnformeerd naar het kostenaspect van het vervoer. Hieronder worden de drie “target groups” 

waarop dit onderzoek zich voornamelijk richt nader toegelicht. 

 

Doelgroep 1: Ouderen 

Wanneer wordt gekeken naar de door Ferreira, Charles & Tether (2007) opgestelde behoeftenlijst van 

ouderen, dan valt op dat de behoeften van ouderen zeer complex zijn, maar dat ouderen wel behoefte 

hebben aan een betrouwbare dienstregeling. “Vertrouwen in de chauffeur” is een van de voorwaarden 

die ouderen stellen. Het persoonlijke contact (meer dan bij een reguliere bus) kan dat vertrouwen 

doen toenemen. Ouderen passen zich over het algemeen gemakkelijk aan de dienstregeling aan, dus 

in die zin speelt de beschikbaarheid van een vervoermiddel een kleine rol. Ferreira et al. (2007) 

bevestigen dit. Betrouwbaarheid van een dienst is belangrijk, maar het is geen probleem als de reistijd 

wat langer is dan normaal. Als de loopafstanden naar een halte niet te lang zijn, is de buurtbus voor 
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ouderen een prima vervoermiddel om mee te reizen (Ferreira et al., 2007). Ferreira et al. (2007) geven 

overigens wel aan dat veel ouderen een beperkt inkomen of pensioen hebben, waardoor de kosten 

een rol spelen. Wat de toegankelijkheid van een vervoermiddel betreft moet niet alleen worden gelet 

op het vervoermiddel zelf, maar ook op de reservering ervan. Voor ouderen is het belangrijk dat het 

maken van een telefonische reservering eenvoudig is, maar ook dat de informatie over de 

vervoerdienst gemakkelijk is te begrijpen (Ferreira et al., 2007).   

 

Doelgroep 2: Jongeren 

Jongeren willen het liefst zo onafhankelijk mogelijk zijn als het om vervoer gaat, maar zijn – in 

tegendeel – vaak zeer afhankelijk van openbaar vervoer en vervoer van familie of vrienden. Het vervoer 

moet het liefst zo flexibel mogelijk zijn en zijn toegespitst op de vraag van jongeren (Ferreira et al., 

2007). Met een wat langere loopafstand naar haltes heeft deze doelgroep minder grote problemen en 

de toegankelijkheid van een vervoermiddel speelt ook geen grote rol. Wel moet het voor jongeren 

mogelijk zijn om fietsen of bagage, zoals sportspullen, mee te nemen (Ferreira et al, 2007). De 

flexibiliteit van het vervoermiddel, en daarmee van de jongeren, neemt daardoor toe. Voor jongeren 

kunnen de kosten van een vervoerdienst een rol spelen, zeker als ouders niet bereid zijn om voor de 

kosten op te draaien. De reistijd en betrouwbaarheid zijn twee aspecten waar jongeren waarde aan 

hechten. De reis moet het liefst zo kort mogelijk duren en het is belangrijk dat er goede aansluitingen 

zijn op bijvoorbeeld school- of werktijden. Uiteraard moet een vervoermiddel ook beschikbaar zijn op 

momenten dat jongeren er gebruik van willen (of: moeten) maken, bijvoorbeeld als zij naar school 

gaan.  

 

Doelgroep 3: Gehandicapten 

De vervoerbehoeften van gehandicapten kunnen sterk variëren (Ferreira et al., 2007). Een van de 

sleutelfactoren is toegankelijk openbaar vervoer. Gehandicapten moeten ervan op aan kunnen dat zij 

een vervoermiddel kunnen bereiken en kunnen gebruiken. Een toegankelijke halte en ruimte in de bus 

zijn in dat geval vereisten. Daarnaast zal de chauffeur affiniteit moeten hebben met 

gehandicaptenvervoer. Hij of zij moet dus in staat zijn om bijvoorbeeld een rolstoel in de bus te 

plaatsen. Flexibiliteit van een vervoerdienst is overigens een ander belangrijk aspect, omdat 

gehandicapten een halte niet altijd kunnen bereiken. Een vraagafhankelijke vervoerdienst die voor de 

deur stopt kan dan uitkomst bieden. De reistijd is minder belangrijk, maar gehandicapten moeten er 

wel van op aankunnen dat het vervoermiddel op tijd komt en hen op de plaats brengt van 

bestemming. Er wordt dus waarde gehecht aan een betrouwbaar vervoermiddel. Een laatste aspect dat 

onder meer door Ferreira et al. (2007) wordt genoemd heeft betrekking op de beschikbaarheid van 

een vervoermiddel. De mate waarin gehandicapten zich kunnen verplaatsen wordt voor een groot deel 

bepaald door de beschikbaarheid van vrienden, familie en buren. Als gehandicapten daar geen beroep 

op kunnen doen, is het voor hen van belang dat er alternatief vervoer beschikbaar is. 

 

Hierboven en in bijlage 2 is aangegeven in welke mate de drie doelgroepen waarde hechten aan de 

zes criteria flexibiliteit, reistijd, toegankelijkheid, beschikbaarheid, kosten en betrouwbaarheid. Tabel 3 

vat dit samen. Een min (-) impliceert daarbij dat de doelgroep er weinig tot geen waarde aan hecht, 

terwijl een plus (+) aangeeft dat het aspect voor die doelgroep van groot belang is. Een plusmin (+/-) 

geeft aan dat het aspect belangrijk is, maar niet doorslaggevend zal zijn bij de keuze voor een 

vervoermiddel. Aan de hand van de tabel en de hiervoor toegelichte aspecten kan in hoofdstuk 4 

worden aangegeven in hoeverre een vervoerinitiatief voldoet aan de behoeften van de drie 

reizigersgroepen. 
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Reizigersbehoeften 
Doelgroepen 

Ouderen Jongeren Gehandicapten 

Flexibiliteit - + + 

Reistijd - + - 

Toegankelijkheid + - + 

Beschikbaarheid - + + 

Kosten +/- +/- +/- 

Betrouwbaarheid + + + 

Tabel 3: Reizigersbehoeften van drie doelgroepen. Verklaring: (+) groep hecht waarde aan dit aspect, (+/-) aspect 

is niet doorslaggevend bij keuze, (-) groep hecht weinig/geen waarde aan dit aspect. 

 

2.3.7 Top-down of bottom-up benadering bij ontwikkelen vervoersinitiatieven  

Bereikbaarheid speelt een belangrijke rol in het tegengaan van sociale uitsluiting, zo stellen Farrington 

& Farrington (2005). Binnen het beleid van overheden is het financieren van busdiensten in rurale 

gebieden dan ook een belangrijke taak. Er heeft de laatste jaren echter een verschuiving 

plaatsgevonden, waarbij centrale autoriteiten uitsluitend randvoorwaarden creëren “waarbinnen 

individuele handelingen kunnen [samensmelten] tot een geheel dat niet van tevoren is bedacht, maar 

juist daardoor een organische eenheid vormt (Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, 2012, p.5). 

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (2012, p.5) concludeert dat er vaker een beroep wordt 

gedaan op de samenleving: “Mede doordat staat en markt niet langer de ambities kunnen realiseren, 

wordt bottom-up planning als antwoord gezien.” Farrington & Farrington (2005) delen deze opvatting, 

al geven zij aan dat – zeker op lokaal niveau – een combinatie van bottom-up en een top-down 

benadering wenselijk is. Op die manier kunnen bereikbaarheidsvraagstukken volgens de auteurs het 

beste worden aangepakt. 

 

De Boer & Van der Lans (2011) geven ook aan dat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op lagere 

overheden en andere sociale instituties in het kader van de toegenomen decentralisatie en nemen 

daarbij het Verenigd Koninkrijk als voorbeeld. Zij citeren de Britse politicoloog/ideoloog Phillip Blond 

die graag ziet dat de economie en de gemeenschap weer bij elkaar worden gebracht, wat betekent dat 

de decentralisatie toeneemt en dat niet zozeer de beslissingsmacht maar de lokale verbanden centraal 

moeten staan (De Boer & Van der Lans, 2011). Ook in Nederland is die ontwikkeling gaande, al zeggen 

De Boer & Van der Lans (2011, p.14) daarover: “De kracht van de institutionele logica is in ons land 

misschien nog wel sterker dan die in het Verenigd Koninkrijk. In vrijwel geen ander land ter wereld 

ontfermen instituties zich zo over burgers als in Nederland […].” De verregaande decentralisatie heeft 

ertoe geleid dat de provincies en stadsregio’s verantwoordelijk zijn voor het openbaar vervoer in hun 

gebieden. Het Kennisplatform voor Verkeer en Vervoer (KpVV; 2013a) laat met hun verkennend 

rapport “Particuliere initiatieven in het personenvervoer” zien dat het aanbieden van openbaar vervoer 

vrij eenvoudig is op plaatsen waar veel mensen van A naar B reizen. Op die plaatsen is er namelijk 

sprake van een goede balans tussen het bereiken van de (lokale) doelen en de financiële middelen. Dat 

is in gebieden met een verspreide bebouwing een stuk lastiger, terwijl ook in die gebieden “kwetsbare 

groepen burgers” woonachtig zijn die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer, aldus het KpVV 

(2013a). Er wordt dan ook terecht de vraag gesteld waar de verantwoordelijkheid van de overheid 

ophoudt en er een beroep moet worden gedaan op de zelfredzaamheid van burgers. Net als in het 

door de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling uitgegeven rapport over “Burgerkracht” (De Boer & 

Van der Lans, 2011), constateert ook het KpVV (2013a) dat er sprake is van een trend waarin “de kracht 

van burgers (weer) veel meer aandacht krijgt” (KpVV, 2013a, p.5). 

 

De overheid probeert dus om zowel op landelijk als regionaal en lokaal niveau te kijken naar 

mogelijkheden om in te springen op burgerinitiatieven – ook op het gebied van openbaar vervoer 

(KpVV, 2013a). De rol van de overheid is daarbij om bij te dragen aan het geleverde maatwerk, door 
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middel van het leveren van kennis of financiële middelen. Zeker in gebieden waar regulier openbaar 

vervoer zeer onrendabel is, liggen kansen voor lokale ondernemers of burgers om initiatieven te 

ontwikkelen om een vervoerdienst op te starten. De verschuiving van een top-down naar een bottom-

up benadering is een belangrijke ontwikkeling binnen het vormgeven van plattelandsvervoer. 

Vanwege de lokale kennis mag verwacht worden dat dergelijke initiatieven voorzien in de behoeften 

van inwoners van rurale gebieden. 

 

De rol die de overheid speelt bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven, is wederom van invloed op 

de kosten van een vervoersinitiatief. Immers, als een initiatief niet wordt gedekt door subsidie vanuit 

de overheid, dan zullen andere partijen voor de financiering moeten zorgen. Dit onderdeel houdt dan 

ook nauw verband met de financiering van de vervoersinitiatieven.  

 

2.4 Conceptueel model 
In deze paragraaf wordt het conceptueel model toegelicht dat als leidraad dient voor het onderzoek. 

 

Het onderzoek is opgezet zoals is weergegeven in figuur 10. De aanleiding voor het onderzoek zijn de 

bezuinigingen in het openbaar vervoer die ook betrekking hebben op het vervoer in ruraal gebied. Dat 

leidt daar tot het schrappen van buslijnen en het bedienen van minder haltes, wat resulteert in een 

toename van de first mile en de last mile. De mogelijkheden die inwoners van landelijke kernen 

hebben om die afstand te overbruggen zijn bepalend voor de mate waarin zij kunnen deelnemen aan 

de maatschappij, zoals werk, school, bezoek aan vrienden en familie en het doen van de dagelijkse 

boodschappen. 

 

Om de (langer geworden) first en last mile te overbruggen, zullen er verschillende vervoerssystemen 

en/of initiatieven worden geanalyseerd die hieraan kunnen bijdragen. Een logische stap is om eerst te 

kijken naar initiatieven op het gebied van openbaar vervoer: kunnen de geschrapte diensten op de een 

of andere manier in een andere vorm weer worden ingevoerd? De rol van de auto en de fiets moet 

echter niet worden onderschat, al zal de focus in dat geval waarschijnlijk liggen op het creëren van 

meer parkeer- en stallingsplaatsen nabij openbaar vervoerhaltes en/of knooppunten. Verder zijn 

initiatieven denkbaar die het openbaar vervoer combineren met auto- en/of fietsritten of waarbij 

reizigers een deel van de first mile nog te voet afleggen. 

 

Ieder vervoersinitiatief kan worden onderscheiden aan de hand van verschillende kenmerken. Daarop 

is in dit hoofdstuk reeds ingegaan. De mate van financiering is een gevolg van de bezuinigingen in het 

openbaar vervoer en heeft betrekking op de manier waarop het vervoersinitiatief wordt bekostigd, 

maar ook op de manier waarop inkomsten worden gegenereerd. Bij het soort dienstregeling moet 

gedacht worden aan de tijden waarop de dienst wordt aangeboden, maar ook aan de keuze voor een 

vraagafhankelijk of een aanbodgericht systeem. Dat laatste bepaalt vaak ook of er gereserveerd moet 

worden voor een vervoermiddel. 

  

Aan de hand van de kenmerken is een aantal criteria opgesteld waarmee de voor- en nadelen van de 

verschillende vervoersinitiatieven worden geanalyseerd. Zoals al naar voren is gekomen in dit 

hoofdstuk, is een vraagafhankelijk vervoersysteem over het algemeen flexibeler dan een 

aanbodgericht systeem. Deze keuze is overigens ook van invloed op de reistijd en daarmee verband 

houdend de betrouwbaarheid van het systeem. Verder wordt ingegaan op het aspect toegankelijkheid, 

dat voor een groot deel wordt bepaald door de reizigers die van het vervoermiddel gebruik willen 

maken. De dienstregeling bepaalt daarnaast de beschikbaarheid van een vervoermiddel (in het geval 

van openbaar vervoer). Ook als gebruik wordt gemaakt van andere vervoermiddelen, dan is het 

belangrijk dat het vervoermiddel aanwezig is en dus gebruikt kan worden. 
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Kenmerken van de initiatieven 

Beoordelingscriteria 

De beoordelingscriteria worden enerzijds gebruikt om de vervoersinitiatieven aan de hand van de 

beschikbare literatuur te analyseren. Anderzijds wordt aan reizigers en belangenorganisaties gevraagd 

om hun mening over de initiatieven te geven. Dit gebeurt wederom aan de hand van de kenmerken en 

de beoordelingscriteria. 

 

Wanneer de initiatieven zijn beoordeeld aan de hand van de in het kader weergegeven criteria, 

ontstaat een analyse van verschillende vervoerssystemen en/of initiatieven om de first mile en de last 

mile in ruraal gebied mee te overbruggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figuur 10: Conceptueel model. 
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3. Methodologie 
 

In het vorige hoofdstuk is de theorie beschreven omtrent de openbaar vervoerproblematiek in ruraal 

gebied en de mogelijkheden om de first mile en last mile te overbruggen met behulp van 

verschillende vervoersystemen. De systemen kunnen allemaal worden onderscheiden op aspecten als 

routekeuze, dienstregeling, financieringswijze en de mate waarin ze voorzien in de behoefte van de 

reizigers. In dit hoofdstuk zal worden toegelicht op welke manier het onderzoek zal worden 

uitgevoerd. Daarvoor wordt achtereenvolgens ingegaan op de gekozen onderzoeksstrategie 

(paragraaf 3.1), het bijbehorende onderzoeksmateriaal (paragraaf 3.2) inclusief een toelichting op de 

vragenlijst. In paragraaf 3.3. wordt aangegeven hoe de data is verwerkt en in paragraaf 3.4 staan 

beperkingen en risico’s van de gehanteerde methoden centraal. 

 

3.1 Onderzoeksstrategie 
Verschuren & Doorewaard (2007, p.159) verstaan onder een onderzoeksstrategie “een geheel van met 

elkaar samenhangende beslissingen over de wijze waarop […] het onderzoek [wordt uitgevoerd]”. 

Daarvoor moeten volgens de auteurs drie kernbeslissingen worden genomen die betrekking hebben 

op de aspecten: breedte versus diepte, kwaliteit versus kwantiteit en bureauonderzoek versus 

empirisch onderzoek. Er bestaan verschillende initiatieven ontplooid om het openbaar vervoer op het 

platteland vorm te geven en daarbij de first mile en de last mile te overbruggen. Het doel van dit 

onderzoek is om een aantal initiatieven nader te analyseren, waarbij getracht wordt om in te gaan op 

de meest voorkomende alternatieve (openbaar) vervoersystemen die toepasbaar kunnen zijn in 

Nederland. Hiermee wordt dus een keuze gemaakt voor een diepteonderzoek. Het onderzoek zal 

cijfers, grafieken en tabellen, kenmerken van een kwantitatief onderzoek, niet schuwen, maar heeft 

hoofdzakelijk een beschouwend karakter en is dus kwalitatief van aard (Verschuren & Doorewaard, 

2007, p.161). 

 

De drie genoemde kernbeslissingen leiden tot een keuze voor een van de volgende door Verschuren 

& Doorewaard (2007) onderscheiden onderzoeksstrategieën: survey, experiment, case study, 

gefundeerde theoriebenadering en bureauonderzoek. In het voorliggende onderzoek staat de case 

study centraal. Er worden namelijk tien verschillende vervoersinitiatieven geanalyseerd. Dat neemt niet 

weg dat de case studies voor een groot deel leunen op een bureauonderzoek. Er is veel literatuur 

aanwezig over vervoersystemen waarmee het openbaar vervoer in het landelijk gebied kan worden 

vormgegeven en daarnaast wordt in een aantal gevallen ook expliciet ingegaan op initiatieven om de 

first mile en last mile te overbruggen. Verschuren & Doorewaard (2007) stellen niet voor niets dat het 

voordeel van een bureauonderzoek is dat er snel over een groot aantal gegevens kan worden beschikt. 

Een door dezelfde auteurs genoemd nadeel van deze strategie is dat “[de onderzoeker] moet roeien 

met de riemen die hij of zij heeft” (Verschuren & Doorewaard, 2007, p.206), omdat de informatie door 

andere onderzoekers met andere doeleinden is verzameld en samengesteld. Er is geprobeerd om dit 

risico te ondervangen door ontbrekende, maar wel zeer gewenste informatie telefonisch of via email of 

een face-to-face-gesprek te verkrijgen. Zo zijn er interviews gehouden met reizigers van de buurtbus 

en enkele contactpersonen van onder meer de Fietsersbond en het ROCOV (Reizigersoverleg 

Consumentenbelangen Openbaar Vervoer). 

 

Een ander nadeel van een bureauonderzoek dat door Verschuren & Doorewaard (2007) wordt 

genoemd, is dat er met een eenzijdige blik naar het onderzoeksmateriaal wordt gekeken. In het 

voorliggende onderzoek betekent dit dat er voornamelijk wordt gekeken hoe de aanbodzijde van het 

(openbaar) vervoersysteem wordt vormgegeven, terwijl de reiziger vaak – terecht, zo is ook in het 

theoretisch kader naar voren gekomen – centraal wordt gesteld. Het is lastig om op dit aspect in te 
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gaan als blijkt dat daar onvoldoende literatuur over aanwezig is. Verschuren & Doorewaard (2007) 

reageren hier als volgt op: 

 

“De consequentie van het bovenstaande is dat de onderzoeker geen direct contact heeft met 

de onderzoekseenheden. Voor zover deze eenheden mensen zijn, betekent dit dat hij allerlei 

non-verbale informatie mist, zoals gezichtsuitdrukkingen, gebaren en lichaamshoudingen. Ook 

kan men geen toelichting geven als iemand iets niet of verkeerd dreigt te begrijpen.” 

(Verschuren & Doorewaard, 2007, p.206) 

 

Bovenstaand citaat benadrukt dus de wens om het bureauonderzoek aan te vullen met onderzoek dat 

is gebaseerd op een andere onderzoeksstrategie. Niet voor niets worden in dit onderzoek tien case 

studies centraal gesteld en is het bureauonderzoek slechts één methode om over de benodigde 

informatie te beschikken. In het conceptueel model is al te zien dat de analyse tweeledig is. Er wordt 

enerzijds literatuur geraadpleegd en anderzijds informatie vergaard bij reizigers en 

belangenorganisaties. Dit draagt bij aan zowel methoden- als bronnentriangulatie, omdat er zowel 

sprake is van een literatuuranalyse als interviews met diverse respondenten..  

 

3.2 Onderzoeksmateriaal 
Het empirische deel van het onderzoek bestaat uit een literatuur- en documentenanalyse die wordt 

aangevuld met informatie van reizigers en interviews met belangenorganisaties (voor reizigers) binnen 

het openbaar vervoer. In tabel 4 is een overzicht opgenomen van de gebruikte bronnen. Aan het einde 

van deze paragraaf is een totaaloverzicht weergegeven met specifieke bronnen (tabel 5). 

 

Onderzoeksmateriaal 

Soort bron Omschrijving 

Literatuur / documenten Geschreven digitale of gedrukte informatie over de vervoersinitiatieven 

Reizigers Interviews met vijf reizigers van de buurtbus 

Experts Interviews met contactpersonen van vier belangenorganisaties 

Overig / aanvullend Mailwisseling en persoonlijke informatievergaring met contactpersonen 

Tabel 4: Onderzoeksmateriaal. 

 

3.2.1 Literatuur en documentenanalyse 

Er zijn wereldwijd honderden initiatieven ontplooid om het openbaar vervoer op het platteland vorm 

te geven en daarbij de first mile en last mile te overbruggen. Alleen al in Nederland zijn er ruim 150 

bestaande of geplande projecten, zo heeft het Kennisplatform voor Verkeer en Vervoer (KpVV; 2013a) 

onderzocht. Het is onmogelijk om al die initiatieven te beoordelen aan de hand van de opgestelde 

criteria. Daarmee zou allereerst niet worden voldaan aan de keuze voor een kwalitatief onderzoek, 

want het beoordelen van 150 vervoersystemen laat zich – ook gelet op de tijd – beter lenen voor een 

kwantitatieve aanpak. Ten tweede is er ongetwijfeld sprake van overlap tussen verschillende projecten, 

of zullen ze slechts op minimale onderdelen van elkaar afwijken. Niet voor niets heeft ook het KpVV 

(2013a) ervoor gekozen om in hun verkennende studie slechts een aantal initiatieven nader te 

analyseren. In dit onderzoek is ervoor gekozen om uitsluitend initiatieven te beoordelen die gericht 

zijn op het overbruggen van de first mile en de last mile. Dat betekent dat alleen wordt ingegaan op 

projecten waarmee reizigers worden afgezet bij een openbaar vervoerknooppunt of –halte van waaruit 

zij naar hun eindbestemming kunnen reizen. Uiteraard is het mogelijk dat er varianten bestaan op de 

in het volgende hoofdstuk genoemde initiatieven. 

 

In de literatuur- en documentenanalyse wordt ingegaan op een aantal algemene aspecten van de 

vervoersinitiatieven, waarna aan de hand van een aantal criteria wordt gekeken wat de voor- en 

nadelen van die initiatieven zijn. 
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3.2.2 Interviews met reizigers 

Voor het verkrijgen van inzicht in de reizigersbehoeften is gezocht naar mogelijkheden om in contact 

te komen met reizigers in ruraal gebied. Er is voor gekozen om mee te reizen met verschillende 

buurtbuslijnen. Een oriënterend gesprek in april 2013 over de buurtbusproblematiek in de kop van de 

concessie Noord-Holland Noord (BusNoordkop: te volle buurtbus onvermijdelijk, 2013) is de 

aanleiding geweest om mee te reizen met buurtbuslijnen 412 (“De Drieban”, Hoorn – Grootebroek) en 

417 (“De Westfries”, Obdam – Schagen). Van de provincie Noord-Holland is toestemming gekregen 

om vragen voor te leggen aan reizigers, mits de betrokken besturen van de buurtbusverenigingen 

daarover werden ingelicht; zij gingen akkoord met het onderzoek. Als aanvulling op de noordelijke 

lijnen is ook meegereisd met twee buurtbuslijnen in het zuidoosten van Nederland: lijn 237 (Heteren – 

Kesteren) en lijn 238 (Boxmeer – Grave). 

 

Oorspronkelijk was het idee om een groepsdiscussie c.q. –interview te organiseren met een aantal 

reizigers. De organisatie hiervan bleek, voor gelet op tijd die ermee gemoeid was, geen haalbare optie. 

De selectie van respondenten zou vooral overgelaten moeten worden aan de buurtbuschauffeurs en 

het zoeken naar een geschikt tijdstip en een locatie die voor alle respondenten goed bereikbaar zou 

zijn, beperkten deze methode van dataverzameling. Uiteindelijk is besloten om de reizigers, het 

zogenaamde onderzoeksmateriaal, op locatie te benaderen. Hiermee volgt het onderzoek de uitspraak 

van Verschuren & Doorewaard (2007, p.185): “Kenmerkend voor een casestudy is voorts dat het object, 

de case, in zijn natuurlijke omgeving wordt bestudeerd. [We spreken] in dit kader van een onderzoek 

op locatie”. Er is, zoals gezegd, met de buurtbuslijnen 412, 417, 237 en 238 meegereden en tijdens de 

ritten is aan passagiers en chauffeurs gevraagd of zij hun medewerking wilden verlenen aan het 

onderzoek. Vervolgens zijn de vragen gesteld zoals opgenomen in bijlage 3. 

 

Er is in beginsel getracht om spreiding na te streven in leeftijd, geslacht en reismotief. Op basis van de 

literatuur is gepoogd om reizigers te benaderen in alle leeftijdcategorieën, maar met verschillende 

kenmerken. Er is gezocht naar reizigers die van de bus gebruikmaken om werk of school te bereiken of 

de bus juist gebruiken om bij familie of vrienden op bezoek te gaan, boodschappen te doen of 

anderszins. Deze motieven zijn geschaard onder de noemer “recreatief”. Verder is op zoek gegaan naar 

reizigers met een fysieke beperking en daardoor afhankelijk zijn van (openbaar) vervoer. Tot slot is 

gezocht naar reizigers voor wie de bus een alternatief is voor de auto, of die gebruikmaken van de bus 

omdat de enige auto in het huishouden door anderen wordt gebruikt.  
 

Het zou geen zin hebben gehad om het aantal kenmerken uit te breiden, omdat de doelgroep hier 

simpelweg niet groot genoeg voor is. Zo blijkt op basis van de literatuur dat voornamelijk vrouwen 

gebruikmaken van openbaar vervoerinitiatieven op het platteland (bijvoorbeeld Maddern & Jenner, 

2007), dus is het niet reëel om specifiek op zoek te gaan naar mannelijke reizigers. De grootte van de 

doelgroep is uiteindelijk een struikelblok geweest voor het onderzoek. De gedachte van spreiding is 

losgelaten toen bleek dat er tijdens de vakantieperiode minder reizigers van de buurtbus 

gebruikmaken. Uiteindelijk is alleen het criterium gehanteerd dat er voldoende tijd moest zijn om de 

vragen te kunnen stellen in de daarvoor beschikbare tijd (planning van de reiziger en eigen 

tijdsplanning). 

 

3.2.3 Interviews met experts 

Als aanvulling op de mini-interviews met reizigers, zijn ook gesprekken gevoerd met sleutelpersonen 

van verschillende belangenorganisaties, de zogenaamde “experts”. Die interviews zijn allen op een 

semigestructureerde manier afgenomen, waarbij dus in acht is genomen dat alle vragen beantwoord 

zijn, maar dat de volgorde waarin de beantwoording plaatsvond geen rol speelde. De geïnterviewden 

zijn telefonisch of via de email benaderd en gevraagd om hun medewerking aan het onderzoek te 

verlenen. Nog op dezelfde dag van de interviews is een verslag geschreven aan de hand van de 

gesprekken. Die verslagen zijn aan de respondenten voorgelegd, zodat zij nog op- of aanmerkingen 
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konden geven. In sommige gevallen heeft dat geleid tot aanvullingen of verbeteringen van de 

verslagen. Een lijst met geïnterviewde personen is opgenomen in bijlage 5. 

 
Bronnenoverzicht 

Case study Bronnen 

Buurtbus Kennisplatform Verkeer  en Vervoer (2009) 

Regiotaxi ROMA (2009); NEA (2012) 

Omnibus Omnibus Burdaard hâldt op (10 juli 2013); Provincie Fryslân (2012) 

Digitale duim Provincie Fryslân (2012); Sjoerd Bijleveld (mailwisseling) 

Multibus Schaefer (2003); Eltis (z.j.) 

Byabussen Henric Fuchs (mailwisseling); www.byabussen.se 

Postbus Robinson (1995); Gray et al. (2001); Scotland: Travels with a red-van man (2003); Royal 

Mail under fire as postbus cuts under way (2009) 

C.A.T. Pobal (z.j.); www.catconnects.ie 

Fietsen naar OV Fietsersbond (interview) 

Fiets in OV Reith (2010); Broer (2011); Fietsersbond (interview) 

Tabel 5: Overzicht van gebruikte bronnen (literatuur en eventueel contactpersonen). 

 

3.3 Dataverwerking 
De beoordeling van de initiatieven heeft achter het bureau plaatsgevonden. Aan de hand van 

beschikbare informatie over de verschillende alternatieven, is ingegaan op de voor- en nadelen van de 

aspecten waar naar gekeken werd. Om ontbrekende informatie aan te vullen of meer duidelijkheid te 

krijgen over bepaalde aspecten, zijn enkele contactpersonen benaderd die betrokken zijn bij de 

organisatie of ontwikkeling van de initiatieven. Voor de verwerking van de data is in ieder geval een 

sterke overlap geweest tussen de te analyseren informatie en de literatuurstudie. Op die manier was 

het mogelijk om de verschillende criteria op een objectieve manier te beoordelen. 

 

De korte interviews met reizigers zijn vanuit praktisch oogpunt niet met opnameapparatuur 

opgenomen, maar de informatie is dezelfde dag nog verwerkt. Enkele uitspraken zijn als illustratie 

opgenomen in bijlage 4. Ook de informatie van de interviews met sleutelpersonen is direct verwerkt. 

Op de dag van het interview is namelijk een verslag geschreven, waarop de respondenten nog 

commentaar konden leveren. De informatie uit die verslagen is vervolgens gebruikt bij de beoordeling 

van de vervoersinitiatieven. 

 

Aan de hand van de verworven informatie, zowel verkregen via de literatuurstudie alsmede via de 

interviews met respondenten en sleutelpersonen, is getracht om een oordeel te vellen over de 

verschillende criteria. Het is bedoeld om de initiatieven aan de hand van een kwantitatief overzicht 

weer te geven, maar impliceert niet dat een initiatief beter of slechter dan andere initiatieven is. Dat 

houdt namelijk ook verband met onder meer geografische en demografische kenmerken van het 

gebied waar een initiatief actief is (geweest). In tabel 6 is de legenda weergegeven van de scores die 

aan de betreffende criteria zijn gegeven. 

 

Legenda beoordeling vervoerinitiatieven 

Scorekleur    

Betekenis Goed Neutraal / Geen oordeel Slecht 

Toelichting Het aspect wordt positief 

beoordeeld voor de 

betreffende doelgroep 

Over het aspect kan geen 

duidelijk oordeel worden 

gegeven voor de betreffende 

doelgroep 

Het aspect wordt negatief 

beoordeeld voor de 

betreffende doelgroep 

Tabel 6: Legenda beoordeling vervoerinitiatieven. 
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De informatie in de hiernavolgende paragrafen beschrijft het empirische deel van het onderzoek dat is 

gericht op reizigers en belangenorganisaties. 

 

3.4 Aanpak reizigersonderzoek en onderzoekslocaties 
Er is met meerdere buurtbussen meegereisd om reizigers te vragen naar hun mening over bepaalde 

vervoeraspecten. De volledige lijst met vragen is te vinden in bijlage 3. Het grootste voordeel hiervan is 

dat reizigers in een vertrouwde omgeving zijn en dat de bereidheid om mee te willen werken aan het 

onderzoek groot is; ze hebben op dat moment immers toch weinig te doen. Belangrijke nadelen zijn 

de beperkte tijd en het feit dat het aantal respondenten vooraf lastig is in te schatten. Op een van de 

onderzoeksdagen is er twee uur lang met een buurtbus meegereisd, waarbij slechts één reiziger is 

ondervraagd. Dat had niets te maken met de bereidheid van de respondenten om mee te werken, 

maar met het feit dat er gewoonweg niemand van de bus gebruikmaakte. Het onderzoeksgebied 

behelsde de volgende buslijnen en locaties, (figuur 11): 

 Buurtbuslijn 412 Hoorn – Grootebroek 

 Buurtbuslijn 417 Schagen – Nieuwe Niedorp – Obdam 

 Buurtbuslijn 237 Kesteren – Heteren 

 Buurtbuslijn 238 Boxmeer – Grave Busstation 

 P&R-locatie Abbekerk 

 P&R-locatie Nieuwe Niedorp (halte lijn 417) 

 P&R-locatie Grave Busstation (halte lijn 238) 

Onder P&R (Park & Ride; Parkeren & Reizen), wordt in dit geval de mogelijkheid verstaan om van het 

ene vervoermiddel over te stappen op het andere vervoermiddel. Vaak gaat het om het parkeren van 

een auto, maar dat is met name in Nieuwe Niedorp en in Grave niet mogelijk in de directe omgeving 

van de bushaltes. De aanduiding P&R is in dit geval dan ook vooral gebruikt om de overstapfunctie 

aan te geven.   

 

Een belangrijk probleem dat naar voren is gekomen is het feit dat niet alle gewenste respondenten zijn 

gevonden. Met name scholieren en reizigers van middelbare leeftijd konden niet worden bereikt. 

Daarnaast was het lastig om reizigers te vinden die van de overstapfunctie gebruikmaakten op een van 

de zogenaamde P&R-locaties. Om het ontbreken van deze reizigers in het onderzoek te ondervangen, 

is met de Fietsersbond gesproken. Verder zijn interviews afgenomen met vertegenwoordigers van het 

ROCOV Noord-Holland, ANGO (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie) en ANBO 

(Algemene Nederlands Bond voor Ouderen). Aan hen is niet alleen gevraagd om uit te leggen in 

hoeverre hun organisatie opkomt voor de belangen van hun achterban, maar er zijn ook concrete 

vervoersinitiatieven voorgelegd waar zij hun mening over mochten geven. Op die manier is getracht 

om enig inzicht te krijgen in de belangen en behoeften van de groepen reizigers die zij 

vertegenwoordigen. 
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Figuur 11: Onderzoekslocaties. Er is met vier buurtbuslijnen meegereisd en er zijn drie P&R-locaties bezocht in de 

buurt van die lijnen (lijnen en locaties niet op schaal). Bron kaart: OV Plaza (z.j.). 

 

3.5 Beschrijving van de onderzoekslocaties 
Er is gedurende de onderzoeksperiode meegereisd met verschillende buurtbuslijnen in Nederland. Het 

gaat om de lijnen 412 en 417 in Noord-Holland, 237 in Noord-Brabant en 238 in Gelderland. Verder is 

een bezoek gebracht aan de busstations in Abbekerk en Nieuwe Niedorp (Noord-Holland) en Grave 

(Noord-Brabant). Het eerste busstation ligt aan de rand van de snelweg A7 en beschikt over 

fietsenstallingen en parkeerplaatsen voor auto’s, terwijl het busstation van Nieuwe Niedorp (eigenlijk: 

bushalte voor meerdere buslijnen) aan de provinciale weg N242 ligt en vooral georiënteerd is op de 

overstap van fiets op bus. Het busstation in Grave is hoofdzakelijk gericht op de overstap tussen bus 

en fiets. Het busstation ligt aan de rand van het dorp en sluit aan op de stedelijke bebouwing. 

 

Tijdens de onderzoeksperiode was het op de drie busstations erg rustig. Er zijn daarom geen 

interviews afgenomen op die plaatsen. Een impressie van de drie busstations is te zien in de figuren 

12, 13 en 14. De busstations van Grave en Nieuw Niedorp zijn enigszins vergelijkbaar met elkaar, 

omdat de dorpen op een steenworp afstand liggen. Dat verklaart mogelijk ook de afwezigheid van 

parkeerplaatsen voor auto’s. Het busstation van Abbekerk ligt aan een autosnelweg en biedt voor 

reizigers een mooie overstapfunctie. Doordat het busstation op relatief grote afstand ligt van de 

bebouwde kern (zoals Abbekerk), is de auto ook een aantrekkelijk vervoermiddel voor het voor- en 

natransport. 

 

Abbekerk 

Bij Abbekerk bestaat het voor- en natransport uitsluitend uit fietsen, scooters en auto’s; een buurtbus 

stopt er niet. Wel rijden er andere buslijnen langs die hun begin- of eindpunt in bijvoorbeeld Abbekerk 

hebben liggen. Het busstation heeft de vorm van een cirkel, waarbij aan de buitenkant parkeerplaatsen 

voor auto’s zijn aangelegd. In het midden is een rond plein gecreëerd waarop de haltepalen zijn 

geplaatst en fietsenrekken zijn gesitueerd. Rondom het plein zijn vier haltes aanwezig.  
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Figuur 14. Impressie van busstation Grave.  

Bron: eigen foto. 

 

Nieuwe Niedorp 

In Nieuwe Niedorp stoppen verschillende buslijnen, waarvan buurtbuslijn 417 alleen in de ochtendspits 

bij de halte stopt. Op die manier worden scholieren gestimuleerd om over te stappen op de reguliere 

bus naar Schagen, waarmee een te volle buurtbus wordt voorkomen. Tijdens een van de ritten stopte 

de chauffeur overigens op verzoek wel bij de halte, hoewel de bus daar normaal gesproken via een 

andere route voorbij zou rijden. Het busstation is eigenlijk een veredelde bushalte met een lang perron 

voor meerdere bussen en stallingsvoorzieningen voor fietsen en scooters. Een groot deel van de 

inwoners van de aangrenzende dorpen Winkel en Nieuwe Niedorp zou de halte binnen maximaal 10-

15 minuten lopend kunnen bereiken.  

 

Grave 

Het busstation in Grave grenst aan de bebouwde 

kern en beschikt over veel fietsvoorzieningen. 

Dat heeft overigens niet in de laatste plaats te 

maken met het naastgelegen gemeentekantoor. 

Er liggen verschillende haltes waar bussen 

stoppen richting Uden en Nijmegen. Ook 

buurtbus 238 heeft er een halte, waarbij onder 

meer wordt aangesloten op de bus naar 

Nijmegen. Het parkeren van auto’s wordt op 

geen enkele manier gestimuleerd, aangezien de 

voorzieningen daarvoor ontbreken. Het 

busstation ligt aan een doorgaande weg 

(gelegen aan de rechterzijde in figuur 14). 

 

 

 

3.6 Gesprekken met buurtbuschauffeurs 
De buurtbusritten waren hoofdzakelijk bedoeld om reizigers te interviewen. Tijdens de 

onderzoeksperiode was het echter op bepaalde momenten erg rustig en in die tijd is er ook contact 

geweest met enkele buurtbuschauffeurs. Er worden over het algemeen per dag drie vrijwilligers 

ingezet, die elk vier uur rijden en dan worden afgelost door de volgende chauffeur. Chauffeurs rijden 

iedere week dus in principe op vaste momenten. Dat schept een band met de reizigers, omdat iemand 

die iedere week op dezelfde tijd van de bus gebruikmaakt, ook dezelfde chauffeur tegenkomt. Uit de 

interviews bleek, zo zal verderop ook terugkomen, dat het contact met de chauffeurs wordt 

gewaardeerd. Tijdens een van de ritten liet een chauffeur weten dat hij normaal gesproken tussen de 

25 en 30 passagiers vervoerde tijdens zijn vierurige dienst, maar dat het er in de vakantie met geluk 5 à 

6 zouden zijn. Een chauffeur kent dus al gauw zo’n 25 tot 30 passagiers, wat uiteraard per chauffeur en 

per buslijn zal verschillen. 

Figuur x Impressie van busstation Abbekerk. 

Bron: eigen foto. 

Figuur 12. Impressie van busstation Abbekerk. 

Bron: eigen foto. 

Figuur 13. Impressie van bushalte Transferium, Nieuwe 

Niedorp. Bron: eigen foto. 
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Een buurtbusproject beschikt over het algemeen over een groep van 30-40 vrijwilligers die door één 

coördinator worden ingeroosterd. Het bestuur van een buurtbusvereniging bestaat uit een voorzitter, 

penningmeester en secretaris, die elk hun eigen verantwoordelijkheden en taken hebben. De voorzitter 

regelt bijvoorbeeld de dienstroosters en houdt de beschikbaarheid van de vrijwilligers bij, terwijl de 

penningmeester verantwoordelijk is voor de kaartjes en eventuele schade aan de bussen. Die schade 

dient doorgegeven te worden aan de concessiehouder. De secretaris is onder meer verantwoordelijk 

voor klachten of vragen van reizigers. 

 

Buurtbusverenigingen kunnen op verschillende manieren gecoördineerd worden, maar over het 

algemeen zijn het hechte groepen vrijwilligers. Joop Scholtz coördineert samen met zijn vrouw 

buurtbus 237 tussen Kesteren en Heteren. “Wij hebben er bijvoorbeeld voor gekozen om ieder jaar een 

dag te organiseren met alle vrijwilligers en hun partners. Het zijn namelijk toch vaak de vrouwen van de 

chauffeurs die de telefoon opnemen, en op die manier weet je ook met wie je spreekt.” Iedere coördinator 

beslist zelf hoe hij zijn tijd besteed en welke taken hij wil vervullen. “Er gaat bij ons best veel werk in 

zitten. We geven bijvoorbeeld een kaart met de verjaardag, maar ook bij de geboorte van een kleinkind en 

met Nieuwjaar.” Verder wordt er ieder jaar een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd waar zowel de 

chauffeurs als hun partners bij aanwezig zijn. Van Wijk (2013) geeft aan dat buurtbusverenigingen in 

Nederland geen gebrek aan vrijwilligers hebben en dat er inderdaad ruimte is om ze “in de watten te 

leggen” (Van Wijk, 2013, p.14). Scholtz is trots op zijn reizigersaantallen en het wegblijven van klachten 

van reizigers.  

 

Iedere maand worden reizigersaantallen overlegd met de concessiehouder en de concessieverlener. In 

principe is het overleg met beide instanties beperkt en wordt er alleen contact opgenomen als er 

vragen of problemen zijn. Hierbij moet gedacht worden aan de wens om de dienstregeling of een 

route aan te passen, maar ook aan de inzet van extra materieel of de kosten voor reparatie van een 

bus. Geen nieuws is in dit geval dus meestal goed nieuws. 

 

Gedurende de onderzoeksperiode is met een vijftal reizigers gesproken. “Soms vraag je je af waar je het 

voor doet” reageert een chauffeur van lijn 412 tussen Hoorn en Grootebroek. Aan de andere kant zijn 

er ook verhalen van overvolle bussen, waar dus meer passagiers in zitten dan de acht die maximaal zijn 

toegestaan. “Als er een moeder met kinderen staat, ga je dan zeggen dat er iemand achter moet blijven?” 

In die gevallen wordt wel eens overwogen om de passagiers op de vloer van de bus te laten zitten, 

hoewel het voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Niet voor niets zijn alle passagiers verplicht om een 

gordel te dragen; in de praktijk blijkt niet iedereen dat echter te doen. Eén chauffeur wees tijdens de 

onderzoeksperiode expliciet op het dragen van een gordel. 

 

3.7 Aanpak interviews met reizigers  
Over het algemeen is met iedere reiziger die de buurtbus betrad contact gezocht. Hier is in enkele 

gevallen van afgeweken – hoewel dat eenvoudig is opgevangen vanwege het beperkte aantal reizigers. 

Als er al een interview met een reiziger werd gehouden en er meerdere passagiers in de bus zaten, zijn 

er geen vragen aan de andere passagier gesteld. Dit is in twee gevallen opgelost door een persoon 

zelf de vragen te laten invullen. Vervolgens zijn de antwoorden gecontroleerd en is daar waar nodig 

om aanvullende informatie gevraagd. Dat bleek nodig om bij sommige vragen wat meer informatie 

van de respondent te krijgen. In bijlage 3 is de vragenlijst opgenomen en bijlage 4 beschrijft de 

resultaten van het onderzoek. In deze paragraaf worden de vragenlijst en belangrijkste bevindingen 

kort toegelicht. 

 

3.7.1 Vragenlijst 

De interviews in de buurtbussen zijn op een overwegend gestructureerde manier afgenomen, omwille 

van de beschikbare tijd. Door vast te houden aan een vragenlijst werd voorkomen dat er bepaalde 

vragen niet werden gesteld. De vragenlijst bestaat uit 6 onderdelen en bevat overwegend open 

vragen. De vragen zijn kort en bondig omschreven en hier en daar is het nodig geweest om 
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aanvullende informatie te verschaffen. Respondenten zouden de lijst op zich wel zelf kunnen invullen, 

maar het is gewenst om de antwoorden daarna nog na te kijken. De lijst biedt tevens mogelijkheden 

om door te vragen, omdat de respondent in sommige gevallen een (te) beknopt antwoord zou kunnen 

geven. De vragenlijst bood houvast tijdens het korte interview, maar vragen zijn niet noodzakelijkerwijs 

in dezelfde volgorde gesteld. Als een respondent bij een bepaalde vraag uitwijdde in het antwoord dat 

raakvlakken had met een andere vraag, dan werd daar op doorgegaan. In die zin kregen sommige 

interviews daardoor een semigestructureerd karakter.  

 

In deel A worden de persoonlijke gegevens van de respondent genoteerd. Naast geslacht en leeftijd 

gaat het hier ook om enkele kenmerken als het reismotief en het eventuele rijbewijs en/of autobezit. 

Verder gaat het om de vraag met welk vervoermiddel de respondent zijn of haar first en last mile heeft 

afgelegd. Mocht een interview niet volledig afgerond kunnen worden, dan is het mogelijk om 

contactgegevens te noteren. 

 

Deel B heeft tot doel om meer inzicht te krijgen in het vervoermiddel waarmee de respondent de first 

mile en last mile aflegt en de consequenties die verbonden zijn aan het eventueel wegvallen van dat 

vervoermiddel. Hiermee kan tevens het belang van een vervoermiddel worden aangegeven. 

 

Deel C heeft betrekking op verschillende aspecten van vervoer. Hierbij moet gedacht worden aan de 

beoordeling van de reistijd, betrouwbaarheid, (loop)afstand tot de halte en eventuele 

reserveringsmogelijkheden. Het zijn aspecten die de aantrekkelijkheid van een vervoermiddel kunnen 

bepalen en aan de hand daarvan is het mogelijk om de verschillende initiatieven te beoordelen.  

 

In deel D wordt specifiek ingegaan op bepaalde initiatieven om te kijken hoe de respondenten daarop 

reageren. Het gaat met name om initiatieven die op de een of andere manier afwijken van de meer 

gangbare vervoermiddelen. Zo zal nagenoeg iedereen bekend zijn met de fiets als vervoermiddel, 

maar weten respondenten wellicht niet dat de fiets in sommige landen ook meegenomen mag worden 

in de bus. Dat zou de aantrekkelijkheid van een vervoermiddel kunnen vergroten. De vraag over de 

combinatie van postbezorging en openbaar vervoer is ook toegevoegd omdat het fenomeen in 

Nederland niet bekend is. Het zou tot verrassende reacties kunnen leiden. 

 

In deel E wordt de respondent uitgelokt om zijn of haar wensen en behoeften kenbaar te maken 

omtrent het overbruggen van de first en last mile. Om de respondenten enigszins te sturen, worden 

vier aspecten genoemd waar rekening mee gehouden kan worden. 

 

Deel F is bedoeld voor eventuele vragen of opmerkingen van de respondent.  

 

3.7.2 Belangrijkste bevindingen 

In totaal zijn vijf reizigers benaderd tijdens de buurtbusritten. De antwoorden van de respondenten 

hebben tot de volgende bevindingen geleid. 

   

Persoonlijke gegevens 

 Tijdens de onderzoeksperiode maakten overwegend vrouwen van 65 jaar> (60%) gebruik van 

de buurtbus. 

 Reismotieven waren meestal (vrijwilligers)werk, het doen van boodschappen of bezoek aan 

vrienden of familie. 

 De fiets is het meest gebruikte alternatief voor de buurtbus. 

 De meeste reizigers (80%) die van de buurtbus gebruikmaakten, beschikken niet over een 

rijbewijs en een auto. 

 

Huidige vervoermiddel 

 Factoren die het gebruik beïnvloeden zijn het weer en de venstertijden (aansluitingen op werk 

of andere vervoermiddelen) 
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 Alternatieven voor de buurtbus zijn meestal niet aanwezig. 

 De betrouwbaarheid van de buurtbus wordt enorm geprezen. 

 Het bezit van een rijbewijs is van (beperkte) invloed op het buurtbusgebruik. Wie een rijbewijs 

en/of auto heeft, zal het gebruik van de buurtbus heroverwegen. 

 

Aspecten van vervoer 

 Wie afhankelijk is van de buurtbus, past zich (gemakkelijk) aan de aspecten (dienstregeling, 

reistijd) aan die daarbij komen kijken. 

 Alle respondenten beschikken over kortingspassen: dit beïnvloedt naar eigen zeggen hun 

mening over de kosten. 

 Met het (telefonisch) reserveren van vervoer hebben de respondenten wisselende ervaringen; 

de meesten hebben er nog nooit gebruik van hoeven maken. 

 

Alternatieven 

 De bus wordt als favoriete vervoermiddel gezien om een afstand mee af te leggen. 

 Het meenemen van een (vouw)fiets wordt als omslachtig ervaren. 

 Het Postbus-principe wordt alleen kansrijk geacht als de tijden betrouwbaar zijn. 

 Carpoolen wordt niet gezien als een aantrekkelijk alternatief om een afstand mee af te leggen. 

 

3.8 Aanpak interviews met experts 
Als aanvulling op de interviews met reizigers, is gedurende het onderzoek met meerdere mensen 

gesproken over het openbaar vervoer op het platteland. Een overzicht van geïnterviewde personen is 

te vinden in bijlage 5. De verslagen van de interviews zijn te vinden in bijlage 6. Deze verslagen bieden 

niet alleen een overzicht van het gesprek, maar geven tevens de belangrijkste bevindingen weer. Om 

meer inzicht te krijgen in de buurtbusproblematiek in Noord-Holland Noord, is op uitnodiging van 

Ludolf Maat in april 2013 een vergadering bijgewoond waarin oplossingen werden aangedragen voor 

de overvolle buurtbussen. Maat is later ook nog geïnterviewd om uitleg te geven over het ROCOV, het 

Reizigers Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Met Ton Ettema is gesproken over 

vervoersinitiatieven in Friesland, de provincie waar een pilot zal worden opgezet in het kader van de 

first mile en last mile. Van dit hoofdzakelijk oriënterende gesprek is overigens geen verslag 

opgenomen, omdat het geen deel uitmaakte van het uiteindelijke onderzoek. De heren Fini de Paauw, 

Bert van Maurik en Johan Meijer hebben namens de Algemene Nederlandse Gehandicapten 

Organisatie (Ango) vragen beantwoord over gehandicapten in het openbaar vervoer. Gijs Klomp heeft 

namens de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (Anbo) informatie verschaft over de doelgroep 

ouderen. Arien de Jong heeft als pr-medewerker van de Fietsersbond nog informatie gegeven over de 

rol van de fiets binnen het voor- en natransport. 

 

3.9 Beperkingen en risico’s van het onderzoek 
Hoewel er bewust is gekozen voor tien case studies op basis van bureauonderzoek en aanvullende 

interviews, zijn er mogelijke risico’s en beperkingen verbonden aan beide onderzoeksmethoden.  

 

De keuze van de initiatieven is gemaakt naar aanleiding van de literatuurstudie, maar is uiteraard voor 

discussie vatbaar. Het doel was om een breed scala aan initiatieven te beoordelen, waarbij niet alleen 

het vervoermiddel, maar ook de organisatiemethode (vraag versus aanbod, vaste versus flexibele 

haltes etc.) moest verschillen. Dat neemt niet weg dat er andere initiatieven zijn ontwikkeld waarmee 

de first mile en last mile wordt overbrugd die wellicht beter functioneren. Een positieve beoordeling 

van de initiatieven was echter geen vereiste bij dit onderzoek. 

 

De interviews dienen als aanvulling op de literatuurstudie en voorzien in reacties op de verschillende 

vervoersystemen. De opzet van het case study onderzoek laat dit ook zien. Er is getracht om reizigers 

te benaderen in een voor hen vertrouwde omgeving (de buurtbus of de bushalte). Voor de 
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representativiteit was het gewenst om een grotere groep reizigers te benaderen, maar daar kon in dit 

geval niet aan worden voldaan. Als aanvulling zijn daarom enkele interviews afgenomen met 

sleutelpersonen. De betrouwbaarheid van de informatie uit die interviews is gewaarborgd door het 

interviewverslag aan de geïnterviewden voor te leggen.  

 

Opmerkingen kunnen verder nog gemaakt worden over de periode waarin het onderzoek is 

uitgevoerd. De meeste interviews zijn gehouden in een periode waarin een groot deel van Nederland 

vakantie had. Hierdoor zijn bijvoorbeeld groepen scholieren uitgesloten van het onderzoek. Verder is 

er in de vakantie minder vraag naar (buurtbus)vervoer. Een van de chauffeurs gaf dit ook al aan: 

“Normaal vervoer ik tijdens mijn dienst zo’n 25-30 passagiers. Je mag geluk hebben als het er nu 5 à 6 

zijn.” Overigens is over het algemeen wel rekening gehouden met de tijden van de dag. Zo is er in de 

ochtendspits en begin van de avondspits meegereisd en zijn er enkele ritten gemaakt in de daluren; in 

de laatstgenoemde tijdsperiode zijn de meeste interviews afgenomen. Een verklaring hiervoor is dat de 

doelgroepen die in de spits reizen (scholieren, forensen) op dat moment vakantie hadden.   
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4. Analyse vervoersinitiatieven 
 

In dit hoofdstuk worden 10 verschillende vervoersinitiatieven beschreven en geanalyseerd aan de hand 

van een aantal criteria. Naast de literatuurstudie wordt daarbij gebruikgemaakt van de informatie die is 

verkregen via de interviews met reizigers en belangenorganisaties. Dit analysehoofdstuk is als volgt 

opgebouwd. In paragraaf 4.1 wordt de keuze voor de 10 vervoersystemen toegelicht en zal beknopt 

worden ingegaan op de criteria en de beoordelingsmethodiek. In de daaropvolgende paragrafen 

worden 10 initiatieven beoordeeld, waarna in de laatste paragraaf wordt afgesloten met een 

overzichtelijk schema met de kenmerken van de verschillende (openbaar) vervoersystemen. 

 

4.1 Keuze voor de vervoersinitiatieven 
De vervoersinitiatieven die zijn ontwikkeld hebben hun eigen karakteristieken en worden onder 

“unieke” namen geëxploiteerd, maar op bepaalde punten komen veel concepten overeen. Zo zijn er 

vervoersystemen denkbaar die qua kenmerken niet van elkaar verschillen, maar uitsluitend een andere 

naam hebben. Voor een analyse van de voor- en nadelen van manieren om de first mile en last mile te 

overbruggen, zijn dan ook legio voorbeelden beschikbaar. Er is enige houvast gecreëerd door de 

zoektocht naar initiatieven te starten vanuit de literatuurstudie, die als basis heeft gediend voor het 

inleidende hoofdstuk en het theoretische hoofdstuk. Ook recente ontwikkelingen in Nederland over 

succesvolle buurtbusprojecten in Noord-Holland (BusNoordkop: te volle buurtbus onvermijdelijk, 

2013) en combinaties van een vraag- en aanbodgericht openbaar vervoersysteem in Friesland zijn als 

initiatief beoordeeld. Uit de verschillende literatuur bleek echter ook dat er (tegenwoordig) een rol is 

weggelegd voor het vragen naar of aanbieden van vervoerdiensten via het internet (“digitale duim”, 

genoemd naar de duim die omhoog wordt gehouden bij het liften, in dit geval via het internet), en de 

fiets wordt gezien als een aantrekkelijk – en milieuvriendelijk – alternatief om de first mile en last mile 

mee te overbruggen (Fietsberaad, 2007). 

 

Bij ieder initiatief is aangegeven of het project nog actief is of dat het inmiddels is beëindigd. Het ene 

project is dus mogelijk al uitvoerig geëvalueerd, terwijl in een ander geval net is gestart met een 

testperiode. Dit heeft geen invloed gehad op de beoordeling van de initiatieven. Als voornaamste 

criterium gold dat er voldoende informatie aanwezig moest zijn over: 

- de manier waarop het project wordt gefinancierd; 

- de vraag of het gaat om een vaste of flexibele route en over vaste of flexibele haltes; 

- de soort dienstregeling: vraagafhankelijk of aanbodgericht; de venstertijden, ofwel de tijden 

waarop de dienst wordt aangeboden; 

- de reserveringsmethode: telefonisch, via internet of geen van beide; 

- de mate waarin wordt voorzien in de behoeften van reizigers. Wie is erbij gebaat en voor wie 

is het initiatief ontplooid? 

De beoordeling is hiermee in lijn met de in hoofdstuk 2 beschreven aspecten van vervoer en aan de 

hand van de beschikbare literatuur zullen de voor- en nadelen worden geanalyseerd. Dit gebeurt 

telkens nadat een korte beschrijving van het project is gegeven. Het spreekt trouwens voor zich dat 

voor een fietsinitiatief niet zal worden ingegaan op de vraag wat voor dienstregeling er wordt 

aangeboden. Over de meeste overige aspecten kan echter wel voldoende worden gezegd. 

 

In de hiernavolgende paragrafen worden 10 verschillende vervoerinitiatieven beschreven en 

geanalyseerd. In figuur 15 zijn de landen weergegeven waar de initiatieven zijn geïmplementeerd. De 

verschillende kenmerken zijn in de tabel 7 in een overzichtelijk schema geplaatst. Ieder initiatief heeft 

tot doel om de first mile en last mile te overbruggen, dus het schema is niet bedoeld zijn om na te 

gaan of het ene initiatief “beter” is dan het andere initiatief. Dit is onmogelijk op basis van de criteria. 

De vraag of een aanbodgericht openbaar vervoersysteem beter functioneert dan een vraagafhankelijk 

systeem, kan niet direct met ja of nee worden beantwoord. Dat is afhankelijk van meerdere factoren, 

maar ook met de groep reizigers die ermee wordt bediend. Niet voor niets wordt met dit onderzoek 
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een eerste poging ondernomen om te kijken voor welke reizigersgroepen de verschillende initiatieven 

interessant zijn. 

 

 

Figuur 15: Kaart met geanalyseerde initiatieven. Tussen haakjes de paragraaf waar het vervoersinitiatief wordt 

behandeld. Bron kaart: Freepik (2010). 

 

 

In deze afsluitende paragraaf is een overzicht opgenomen met de initiatieven die in dit hoofdstuk aan 

de hand van verschillende criteria zijn geanalyseerd. Het overzicht (tabel 7) gaat, om de verschillen 

beter te benadrukken, ook in op de kosten van de gebruiker (lees: de reiziger), de persoon die het 

voertuig bestuurt en de mate van betrouwbaarheid. Dat laatste aspect houdt ook verband met de 

reizigersbehoeften. 

 

De initiatieven in de tabel zijn ongetwijfeld niet uitputtend. Een ruime blik op tientallen initiatieven die 

over de hele wereld zijn ontplooid, heeft echter geleid tot een reeks van 10 “basisinitiatieven” waarmee 

de first mile en last mile in ruraal gebied overbrugd kunnen worden. Zoals eerder in de hoofdstuk al 

werd aangegeven, zijn er uiteraard meerdere manieren, maar die kunnen in de meeste gevallen onder 

één van de in de tabel genoemde categorieën en/of initiatieven worden geschaard. Er worden drie 

modaliteiten onderscheiden, elk opgedeeld in een reeks initiatieven: 

 Bus. Hierbij worden initiatieven omschreven die onder enerzijds het buurtbusprincipe vallen 

(vaste routes en (deels) vaste haltes) en anderzijds onder het regiotaxiprincipe (flexibele routes 

en haltes). In feite wordt er in de meeste gevallen gereden met een (taxi)busje, en is het 

verschil met de auto-initiatieven klein. Het onderscheid wordt als volgt gemaakt: bij de 

businitiatieven rijdt de chauffeur in opdracht van een bepaalde organisatie. 

 Auto. Hierbij worden initiatieven omschreven die het mogelijk maken om via internet ritten 

aan te bieden of aan te vragen. Het gaat daarbij enerzijds om landelijke initiatieven zoals de 

digitale duim en anderzijds om dorpsinitiatieven zoals het Zweedse Byabussen. 

Dorpsinitiatieven zijn zeer lokaal georiënteerd en uitsluitend beschikbaar voor de inwoners van 

een bepaald dorp. 

Nederland: 

(§ 4.1) Buurtbus 

(§ 4.2) Regiotaxi 

(§ 4.3) Omnibus 

(§ 4.4) Digitale duim 

 

 

Duitsland: 

(§ 4.5) Multibus 

 

 

Zweden: 

(§ 4.6) Byabussen 

Ierland: 

(§ 4.8) C.A.T. 

 

Verenigd Koninkrijk: 

(§ 4.7) Postbus 

 

Algemeen: 

(§ 4.9) Fietsen naar OV 

 (§ 4.10) Fiets in OV 
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 Fiets. Hierbij worden initiatieven omschreven waarbij de fiets gebruikt wordt om de first mile 

en last mile mee te overbruggen. 

 

In het overzicht is niet aangegeven of een bepaald aspect positief of negatief is beoordeeld. Het is 

puur bedoeld om de verschillen aan de te geven tussen de verschillende initiatieven. Er zijn 

bijvoorbeeld verschillen met betrekking tot de route en halte. Zo zijn er initiatieven die volgens vaste 

routes en via vaste haltes rijden, maar komt het ook voor dat er sprake is van een flexibele route en 

flexibele haltes. Onder het kopje reistijd is geprobeerd om een indruk te geven van de reistijd van de 

initiatieven ten opzichte van de individuele auto. De reistijd wordt gemeten in de 

verplaatsingstijdfactor (VF-waarde), “de verhouding tussen de reistijd per openbaar vervoer en per 

auto” (Projectbureau Integrale Verkeers- en Vervoerstudies, 1995, p.3). Een VF-waarde van 1 betekent 

dat het openbaar vervoer net zo snel is als de auto, terwijl een VF-waarde van 2 betekent dat het 

openbaar vervoer er twee keer zo lang over doet als de auto. Hoe lager het getal, des te sneller is het 

vervoer ten opzichte van de auto en des te meer reizigers er gebruik van zullen maken (Projectbureau 

Integrale Verkeers- en Vervoerstudies, 1995). De reistijd is uiteraard bij benadering, omdat er geen 

exacte cijfers beschikbaar zijn. Aan de hand van enkele routeberekeningen is getracht om tot een VF-

waarde te komen. Onder kosten wordt aangegeven of reizigers een aangepast, ”speciaal” tarief 

moeten betalen of dat er sprake is van reguliere openbaar vervoertarieven. In sommige gevallen is 

sprake van variabele prijzen, waarmee in principe wordt aangegeven dat de prijzen niet bekend zijn. 

De methode van financiering houdt verband met de kosten. Wordt het initiatief bekostigd met 

publiek geld of zijn het private investeringen? Onder het kopje bestuurder wordt aangegeven door 

wie het vervoermiddel wordt bestuurd. Een vrijwilliger is iemand die geen vergoeding krijgt voor zijn 

werkzaamheden. Een professional werkt namens een bepaalde organisatie en krijgt daar ook voor 

betaald. Wanneer er gebruiker staat aangegeven, dan wordt bedoeld dat de reiziger het vervoermiddel 

(een deel van de rit) zelf bestuurt. Verder wordt aangegeven of het noodzakelijk is om het 

vervoermiddel te reserveren. In de meeste gevallen kan daaruit worden afgeleid hoe flexibel het 

vervoersinitiatief is. Hoe flexibeler het systeem is, des te groter de kans dat een reiziger moet 

reserveren. In de laatste kolom is aangegeven of het initiatief bedoeld is voor specifieke groepen 

reizigers, ofwel de doelgroepen. In de meeste gevallen kan iedereen met een geldig vervoerbewijs 

gebruikmaken van het vervoer, vandaar de opmerking “niet gedefinieerd”. 

  



 
 

 

 

Tabel 7: Overzicht van de 10 case studies en hun kenmerken.

Overzicht van de 10 case studies en hun kenmerken 

Modaliteit Initiatief 
Route en 

halte 
Reistijd 

Kosten 

gebruiker 
Financiering Bestuurder Reservering Doelgroepen 

BUS 

Buurtbus Vast en flexibel 1,5 – 2  Regulier tarief Publiek Vrijwilliger Nee Niet gedefinieerd 

Omnibus Vast en flexibel 1 – 1,5 Speciaal tarief Publiek Vrijwilliger 
Nee (vast) 

Ja (flexibel) 

Inwoners (en bezoekers) van 

een specifiek dorp 

Postbus Vast ~1 Speciaal tarief Privaat Professional Nee 
Inwoners van afgelegen dorpen 

zonder regulier OV 

Clare Accessible 

Transport (C.A.T.) 
Vast 1,5 – 2 Speciaal tarief Publiek Professional Nee Niet gedefinieerd 

 

Regiotaxi Flexibel 1 – 2 Speciaal tarief Publiek Professional Ja Niet gedefinieerd 

Multibus Flexibel 1,5 Regulier tarief Publiek Professional Ja Niet gedefinieerd 

  

AUTO 

Digitale duim Vast ~1 Gratis / variabel 
Publiek / 

Privaat 

Gebruiker / 

vrijwilliger 
Ja 

Niet gedefinieerd, onder meer 

forensen 

 

Byabussen Flexibel ~1 Gratis Publiek 
Gebruiker / 

vrijwilliger 
Ja 

Inwoners van een specifiek 

dorp 

 

FIETS 

Fietsen naar halte / 

treinstation 
Flexibel 1,5 – 2,5 Variabel Publiek Gebruiker Nee Niet gedefinieerd 

Fiets in bus 

meenemen 
Vast 1,5 – 2 Variabel Publiek 

Gebruiker / 

vrijwilliger / 

professional 

Nee  

(meestal niet) 
Niet gedefinieerd 
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4.2 Buurtbus 

 

BUURTBUS 
Locatie Nederland (landelijk) 

Status Actief 

Kenmerken 

Doelgroep Niet gedefinieerd 

Financiering Subsidie en ritopbrengsten 

Dienstregeling Aanbodgericht 

Route en halte Vaste route en vaste haltes (flexibel op- en uitstapregime) 

Reservering Niet van toepassing, tenzij een deel wordt gereden als belbus 

 
4.2.1 Beschrijving 

Een buurtbus is bijna altijd een busje waarin plaats 

is voor maximaal 8 personen (figuur 16). 

Buurtbussen worden gereden door vrijwilligers die 

woonachtig zijn in de regio waar de bussen rijden. 

Zij kennen de omgeving, de route en vaak ook een 

groot deel van de passagiers die gebruikmaken van 

de buurtbus. Buurbussen rijden op lijnen die te dun 

zijn om door een reguliere busdienst bereden te 

worden. Om toch openbaar vervoer aan te bieden 

en kosten te besparen, wordt aan een 

buurtbusvereniging de opdracht gegeven om 

gedurende bepaalde delen van de dag busjes te 

laten rijden. “De vereniging is doorgaans zeer 

betrokken bij “hun buurtbus” en goed geworteld in 

de gemeenschap” (Kennisplatform Verkeer  en 

Vervoer, 2009, p.13). Buurtbussen rijden doorgaans 

maximaal 1 keer per uur. Meestal wordt er alleen 

op werkdagen gereden, maar soms ook in een deel van het weekend. Het Kennisplatform Verkeer en 

Vervoer (KpVV) geeft aan dat meestal een minimum van 15 tot 20 reizigers per dag wordt gehanteerd 

voor een buurtbusproject. Lijnen met meer dan 70 reizigers per dag zijn eigenlijk niet geschikt voor 

een buurtbus, omdat daar de capaciteit wordt overschreden (Kennisplatform Verkeer  en Vervoer, 

2009, p.15). Het komt voor dat dan in de spits versterkingsritten worden gereden met een grote bus of 

een extra busje.  

 

4.2.2 Analyse 

Flexibiliteit 

Buurtbussen rijden volgens vaste routes en langs vaste haltes. Het is echter toegestaan om ook buiten 

die vaste haltes op te stappen. De passagier maakt in dat geval duidelijk aan de bestuurder dat hij of 

zij mee wil reizen door de hand op te steken. Overigens kan dit alleen als de chauffeur veilig langs de 

kant van de weg kan stoppen. Het is echter niet zo dat een buurtbus passagiers bij de voordeur 

ophaalt en van de route afwijken is dus ook niet mogelijk. In dat opzicht kan gesteld worden dat het 

initiatief weinig flexibel is. Toch zal een buurtbuschauffeur rekening proberen te houden met de 

wensen van de passagiers. Tijdens het onderzoek merkte een van de chauffeurs op dat hij het niet 

voor zich zag dat oudere chauffeurs mensen met een rolstoel de bus in zouden rijden. Hoewel 

sommige buurtbussen er wel ruimte voor hebben, is het vervoermiddel niet het ideale type voor 

rolstoelvervoer. 

 

 

Figuur 16: Buurtbus 237 tussen Kesteren en Heteren. 

Bron: Buurtbus 237 (z.j.) 
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Reistijd 

De reistijd van een buurtbus is langer dan wanneer voor de auto wordt gekozen. De ondervraagde 

buurtbusreizigers geven aan dat zij hier rekening mee houden en hier bij gebrek aan een alternatief 

niet mee zitten. Het feit dat ook veel jongeren van de buurtbus gebruikmaken geeft aan dat, ondanks 

de waarde die wordt gehecht aan een korte reistijd, andere aspecten ook een belangrijke rol spelen. 

Een betrouwbare aankomsttijd is hier een voorbeeld van. 

 

Toegankelijkheid 

Buurtbussen hoeven niet vooraf gereserveerd te worden, omdat het een aanbodgericht 

vervoersysteem is. Enkel het opsteken van de hand is voldoende om een bus aan te houden. Hiervoor 

dienen reizigers wel eerst bij de halte of een aan de route gelegen plek te komen. Sommige 

buurtbussen rijden in de late uren als belbus, waarvoor reiziger wel dienen te reserveren. De 

toegankelijkheid van de buurtbussen laat nogal te wensen over, omdat veel bussen in Nederland nog 

geen lage instap hebben. Zelfstandig reizen is er voor gehandicapten dan ook niet bij. Een voordeel 

van de buurtbus is dat het geen zogenaamd “stand alone” vervoermiddel is om de first en last mile te 

overbruggen (Velaga et al. (2012). Dat betekent dat een buurtbus altijd is geïntegreerd in het totale 

vervoernetwerk. Ook dit vergroot de toegankelijkheid van het vervoermiddel. 

 

Beschikbaarheid 

Een buurtbus rijdt volgens een vaste dienstregeling. Meestal wordt er op werkdagen tussen 7.00 uur 

en 18.00 uur 1x per uur gereden, ongeveer 10 ritten per dag. In het weekend rijden de bussen hooguit 

op zaterdag. Vanuit het oogpunt van de beschikbaarheid van de vervoerdienst scoort een buurtbus 

waarschijnlijk niet lager dan regulier openbaar vervoer, omdat die met dezelfde frequentie zou hebben 

gereden. De frequentie van gemiddeld 1x per uur vergt echter wel planning van de reiziger. Met name 

jongeren zullen de nadelen ondervinden van de relatief beperkte dienstregeling, omdat zij in de 

avonduren geen vervoer tot hun beschikking hebben. Van de ondervraagde reizigers geeft het 

merendeel aan dat het rekening houdt met de reistijden. 

 

Kosten 

Buurtbusprojecten worden gefinancierd door de concessiehouder en kosten gemiddeld €40.000,- tot 

€50.000,- per jaar, uitgaande van één bus per project (Kennisplatform Verkeer en Vervoer, 2009, p.14). 

Passagiers betalen tegenwoordig met de OV-chipkaart, of met speciale buurtbuskaartjes. De tarieven 

zijn hiermee al dan niet gelijk aan de landelijke tarieven. Er worden kosten bespaard doordat de 

bussen worden bestuurd door vrijwilligers. Petersen (2009) geeft niet voor niets aan dat het effectiever 

is om te bezuinigen op personeel dan op het materieel. Doordat er met vrijwilligers wordt gewerkt, 

wordt er op de grootste kostenpost bespaard. Op veel buurtbuslijnen zou de inzet van een grote bus 

wel mogelijk zijn, maar voor het besturen van een bus met meer dan 8 passagiers is een D-rijbewijs 

vereist. De vrijwilligers die een klein busje besturen hebben aan een B-rijbewijs (autorijbewijs) genoeg 

(www.rijksoverheid.nl). De drie onderzochte doelgroepen beschikken meestal over kortingspassen, 

waardoor het kostenaspect minder op hen van toepassing is. Dat neemt niet weg dat zij graag zo 

goedkoop mogelijk willen reizen, maar deze open deur geldt in principe voor al het vervoer. 

 

Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van de buurtbus wordt over het algemeen gewaardeerd door de ondervraagde 

passagiers. Dat betekent dat reizigers ervan op aan kunnen dat zij binnen de daarin gestelde tijd van A 

naar B worden vervoerd. Betrouwbaarheid kan ook worden gemeten naar het aantal klachten dat 

wordt ontvangen over een bepaalde vervoerdienst. Geheel niet representatief voor de totale 

beoordeling van de buurtbus in Nederland, maar wel het vermelden waard, is het feit dat er nog nooit 

klachten zijn ontvangen over buurtbuslijn 237.  
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4.2.3 Belangrijkste conclusies 

Buurtbussen vervoeren iedereen die een geldig vervoerbewijs heeft, ongeacht de plaats waar iemand 

woonachtig is of naartoe moet. Het persoonlijke contact met de chauffeur en medereizigers wordt 

door veel mensen gewaardeerd, dat blijkt ook uit het reizigersonderzoek. Andersom geldt volgens Van 

Wijk (2013) hetzelfde: “buurtbuschauffeurs doen graag wat voor de samenleving en vinden het contact 

met de passagiers leuk. Ze zijn er trots op dat ze hun passagiers kennen en extra service kunnen 

bieden, zoals het klaarzetten van een rollator” (Van Wijk, 2013, p.14). De kleinschaligheid van een 

buurtbus zorgt ervoor dat er op sommige momenten maatwerk kan worden geleverd. Een buurtbus 

mag dan wel volgens een vaste dienstregeling rijden, een chauffeur zal niet snel vertrekken als blijkt 

dat een vertraagde trein iets later zal arriveren; op de meeste routes kan de tijd toch worden 

ingelopen.  

 

Belangrijke opmerkingen over de buurtbus hebben vooral betrekking op de toegankelijkheid en 

flexibiliteit van het systeem. Reizigers zijn altijd aangewezen op de vaste dienstregeling, en dit kan 

vooral voor jongeren een struikelblok zijn. Vaak sluiten de bussen goed aan op de tijden van 

onderwijsinstellingen, maar zeker in de latere uren zijn jongeren aangewezen op alternatief vervoer. 

Datzelfde geldt voor gehandicapten. Voor die laatste groep speelt ook het aspect toegankelijkheid een 

belangrijke rol. Hoewel er verandering in begint te komen, beschikken de meeste buurtbussen niet 

over voldoende ruimte om een rolstoel te plaatsen en ontbreekt het vaak ook aan een toegankelijke, 

gelijkvloerse instap. Volgens Van Wijk (2013) betekent een lage instap een nieuwe kans voor de 

buurtbus. Op die manier wordt immers een nieuwe groep reizigers aangeboord. De kosten van de 

buurtbus zijn over het algemeen vergelijkbaar met de tarieven van het regulier openbaar vervoer.  

 

Reizigersbehoeften 
Doelgroepen 

Ouderen Jongeren Gehandicapten 

Flexibiliteit    

Reistijd    

Toegankelijkheid    

Beschikbaarheid    

Kosten    

Betrouwbaarheid    

Tabel 8: Algemeen oordeel Buurtbus. 
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4.3 Regiotaxi 
 

REGIOTAXI 
Locatie Nederland (landelijk) 

Status Actief 

Kenmerken 

Doelgroep Niet gedefinieerd 

Financiering Subsidie en ritopbrengsten 

Dienstregeling Vraagafhankelijk 

Route en halte Flexibele route en flexibele haltes 

Reservering Telefonisch of via internet 

 

4.3.1 Beschrijving 

De regiotaxi (vaak herkenbaar aan het logo in figuur 17) 

is een vraagafhankelijke van-deur-tot-deur-dienst die 

wordt uit gevoerd met taxibusjes. De busjes dragen een 

speciaal logo en zijn qua capaciteit vergelijkbaar met de 

buurtbus. De vervoerdienst wordt meestal binnen 

afgebakende gebieden uitgevoerd, wat betekent dat 

ritten binnen één gebied moeten beginnen en eindigen. 

Voor de regiotaxi is geen doelgroep gedefinieerd, dus 

iedereen kan er gebruik van maken; leeftijd en fysieke 

gesteldheid spelen bijvoorbeeld geen enkele rol. Een rit met de regiotaxi is echter wel duurder dan 

regulier openbaar vervoer en hoewel er sprake is van een van-deur-tot-deur-dienst, loopt de reistijd 

vaak op. Er wordt namelijk getracht om meerdere reizigers per rit te vervoeren, wat betekent dat de 

bus zal omrijden. Het van-deur-tot-deurprincipe suggereert dat er feitelijk geen sprake is van een 

first/last mile initiatief. Toch wordt de Regiotaxi in sommige regio’s in Nederland gepromoot als 

aanvullend vervoer op het reguliere openbaar vervoer (zie o.a. www.arriva.nl of www.veolia-

transport.nl). Wie verder wil reizen dan de eigen regio, kan gebruikmaken van het initiatief Valys. 

 

4.3.2 Analyse 

Flexibiliteit 

De regiotaxi is een vraagafhankelijk openbaar vervoerdienst, waarbij zowel de route als de halte niet 

vooraf vastligt. Reizigers maken hun wensen kenbaar bij de telefoniste van de regiotaxicentrale, die 

vervolgens kijkt in hoeverre een rit te combineren valt met eventuele andere ritten. Bij die wensen 

moet er gedacht worden aan het aantal personen dat gebruik wil maken van de rit en de vertrek- en 

aankomsttijd, ook in verband met het halen van een eventuele aansluiting op een andere bus. De 

begin- en eindhalte zijn voor de reiziger altijd bekend, omdat er sprake is van een van-deur-tot-deur-

dienst. In tegenstelling tot een reguliere taxi, kan de regiotaxi onderweg ook nog andere passagiers 

oppikken, met een totale maximale omrijtijd van 15 minuten. Vanuit het oogpunt van flexibiliteit scoort 

de regiotaxi dus hoog, omdat het sterk rekening houdt met de wensen van de reiziger. 

 

Reistijd 

Gebruikmaken van de regiotaxi vergt wat meer planning. De aankomst- en vertrektijd van de regiotaxi 

liggen namelijk niet exact vast. Reizigers moeten er rekening mee houden dat het busje tot 15 minuten 

vóór of 15 minuten na de afgesproken aankomsttijd zal arriveren, maar deze speling kan per regio 

verschillen. Over het algemeen wordt de Regiotaxi door de gebruikers laag beoordeeld. De voor dit 

onderzoek ondervraagde reizigers waren er niet over te spreken en er zijn meerdere geluiden dat het 

principe van de Regiotaxi niet altijd goed uit de verf komt in de praktijk. Veelzeggend is de volgende 

opmerking van een ondervraagde reiziger: “Met de Regiotaxi heb ik niet zo'n goede ervaringen. Dan heb 

je de halve wereld gezien en mis je uiteindelijk je trein.” Het is één van de redenen dat men in de 

provincie Limburg van het principe af en daarom zal het niet meer worden opgenomen in de nieuwe 

Figuur 17: Logo van de Regiotaxi. De busjes 
van de Regiotaxi zijn vaak vergelijkbaar met 

die van de buurtbus. Bron: Gemeente 

Noordwijk (2010) 
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openbaar vervoerconcessie vanaf 2016. De Provincie Limburg is van mening dat de Regiotaxi het beste 

kan worden vervangen door een flex- of wensbus, lokale vervoersinitiatieven waarbij vrijwilligers (op 

afroep) ritten rijden tussen woonadres en een reguliere openbaar vervoerhalte. Het van-deur-tot-deur-

principe vervalt hiermee (Provincie Limburg, 2013).    

 

Toegankelijkheid 

Zoals voor de meeste vraagafhankelijke busdiensten, dienen reizigers vooraf te reserveren via de 

telefoon of het internet. Dit dient minimaal een uur van tevoren te gebeuren. Deze telefonische 

reservering wordt goed beoordeeld door de ondervraagde reizigers en ook de Anbo geeft aan dat 

daarover nooit klachten worden ontvangen (interview Gijs Klomp, 25 juli 2013). Voordeel is ook dat de 

chauffeur dan op de hoogte kan worden gesteld van eventuele beperkingen bij het in- en uitstappen, 

iets wat bij een buurtbus niet gebeurt. Daardoor wordt de toegankelijkheid van het vervoermiddel 

gewaarborgd. 

 

Beschikbaarheid 

Over het algemeen is de regiotaxi beschikbaar op tijden dat er ook ander busvervoer rijdt, globaal 

tussen 6.00 uur en 0.00 uur. De regiotaxi is in het weekend echter ook beschikbaar, als het regulier 

busvervoer vaak niet rijdt, of het aantal ritten (sterk) wordt gereduceerd. De beschikbaarheid van het 

vervoermiddel biedt voordelen ten opzichte van regulier openbaar vervoer, waardoor reizigers vaak tot 

18 uur per dag vervoer tot hun beschikking kunnen hebben. Voor het afleggen van de first mile en last 

mile is de regiotaxi in het weekend echter minder interessant, omdat het regulier openbaar vervoer 

dan niet rijdt of is uitgedund. 

 

Kosten 

In Nederland is de regiotaxi vaak een onderdeel binnen de openbaar vervoerconcessies. Dat betekent 

dat in veel gevallen tegelijkertijd met de reguliere lijndiensten, ook de regiotaxi wordt aanbesteed. De 

regiotaxi wordt dus gefinancierd met publiek geld. Reizen met de regiotaxi is over het algemeen 

duurder dan met regulier openbaar vervoer. Na de reservering krijgt de reiziger te horen hoeveel de rit 

gaat kosten. Dat bedrag dient contant te worden betaald bij de chauffeur. De hoge kosten ten 

opzichte van regulier openbaar vervoer doen veel reizigers besluiten om af te zien van het gebruik 

ervan en de Regiotaxi is mede hierdoor een dure kostenpost voor vervoerders.  

 

Betrouwbaarheid 

Reizigers hechten waarde aan een betrouwbare vervoerdienst. Hoewel men met de regiotaxi beoogt 

om reizigers van A naar B te vervoeren, komt het in de praktijk ook voor dat de regiotaxi niet komt 

opdagen, of dat reizigers langer moeten wachten dan gepland. Ook hierbij geldt dat er sprake is van 

regionale verschillen (ROMA, 2009; NEA, 2012). Als vervoermiddel om de first en last mile te 

overbruggen is de regiotaxi niet het meest geschikt. Daarvoor zijn vervoerdiensten die met een vaste 

dienstregeling werken, of in ieder geval een goede aansluiting op overig, regulier openbaar vervoer 

bieden geschikter. De ondervraagde reizigers in dit onderzoek hebben overwegend negatieve verhalen 

over de regiotaxi. Voor korte afspraken wordt het gebruik ervan bijvoorbeeld als omslachtig ervaren. 

Reizigers zijn meer gebaat bij een betrouwbare busdienst i.p.v. een flexibele busdienst; niet voor niets 

wordt de buurtbus door de meeste ondervraagde reizigers geprezen vanwege de betrouwbaarheid. 

Dat ze niet bij de deur worden opgehaald nemen ze voor lief. 

 

4.3.3 Belangrijkste conclusies 

Een regiotaxi biedt maatwerk, omdat er een van-deur-tot-deurdienst wordt geleverd. Daar betaalt een 

reiziger dan ook wel een aangepast (duurder) tarief voor, terwijl het risico bestaat dat er wordt 

omgereden om nog andere passagiers op te halen. 

 

Een initiatief als de regiotaxi (regionaal) of een vergelijkbare vervoerdienst zoals Valys (landelijk), 

kunnen voor ouderen uitkomst bieden. De reistijd speelt voor ouderen amper een rol, omdat ze vaak 
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afspraken hebben die niet aan tijd gebonden zijn (Ferreira et al., 2007). Gijs Klomp beaamt dit: 

“Ouderen passen zich heel gemakkelijk aan” (interview, 25 juli 2013). Een belangrijk verschil met de 

buurtbus is dat er voor de regiotaxi gereserveerd moet worden. Dit hoeft geen probleem te zijn zolang 

de mogelijkheden hiertoe simpel zijn (Ferreira et al., 2007). Klomp geeft echter aan dat zijn ervaring bij 

Valys heeft geleerd dat er weinig opmerkingen zijn over het reserveren van vervoer.  

 

De regiotaxi is flexibel en in dat opzicht kan er worden ingespeeld op de verschillende 

vervoerbehoeften van jongeren. Reservering en een langere reistijd vormen voor deze doelgroep 

echter een drempel, aangezien jongeren zo onafhankelijk mogelijk van vervoer willen zijn (Ferreira et 

al., 2007). Ook het aangepaste tarief zal jongeren waarschijnlijk niet uit eigen beweging aanzetten tot 

het gebruik van de Regiotaxi. Hun bereidheid om langere afstanden te lopen naar haltes zal er tevens 

toe leiden dat het gebruik van regulier openbaar vervoer sneller wordt overwogen: een van-deur-tot-

deurdienst biedt voor hen weinig meerwaarde. 

 

Het voordeel van de regiotaxi is dat er met specifieke wensen van reizigers rekening wordt gehouden. 

Als iemand bij een reservering laat weten hij dat of zij mobiel beperkt is, dan zal daar expliciet op gelet 

worden bij het vervoer. De toegankelijkheid is in dat opzicht dus gewaarborgd, een aspect waar 

gehandicapten veel waarde aan hechten. De uitspraak van Fini de Paauw: “Gewoon als het kan, 

speciaal als het moet” is hierop van toepassing (interview, 24 juli 2013). Het gebruik van de regiotaxi 

wekt de suggestie dat het regulier openbaar vervoer op de een of andere manier niet voldoet aan de 

behoeften van de gehandicapte reiziger. Een ontoegankelijke halte of onzekerheid over 

beschikbaarheid van ruimte in de bus kunnen hierbij een rol spelen. De regiotaxi is dan een 

betrouwbaar alternatief. Voor het afleggen van de first of last mile is het initiatief desalniettemin 

minder interessant, omdat aansluitingen op het regulier openbaar vervoer niet gegarandeerd kunnen 

worden. De reiziger zou de rit in dat geval ruim van tevoren moeten plannen, wat echter weer veel 

“dode tijd” tot gevolg heeft die op een bus- of treinstation doorgebracht moet worden. 

 

Reizigersbehoeften 
Doelgroepen 

Ouderen Jongeren Gehandicapten 

Flexibiliteit    

Reistijd    

Toegankelijkheid    

Beschikbaarheid    

Kosten    

Betrouwbaarheid    

Tabel 9: Algemeen oordeel Regiotaxi. 
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4.4 Omnibus 
 

OMNIBUS 
Locatie Burdaard, Friesland 

Status Gestopt. Actief tussen oktober 2012 en juli 2013 

Kenmerken 

Doelgroep Scholieren, forensen, ouderen in omgeving Burdaard 

Financiering Subsidie provincie Fryslân en ritopbrengsten 

Dienstregeling Aanbodgericht en vraagafhankelijk 

Route en halte Vaste route en vaste haltes (flexibel bij telefonisch reserveren) 

Reservering Alleen van toepassing indien niet volgens dienstregeling wordt gereden 

(telefonisch) 

 

4.4.1 Beschrijving 

De Omnibus was een vervoersinitiatief in de Friese plaats 

Burdaard en werd opgezet nadat de buurtbus in het dorp in 

2010 na 25 jaar werd opgeheven vanwege te weinig animo. 

Het gebied tussen Dokkum en Leeuwarden, waar ook 

Burdaard ligt, is in het verleden door verschillende 

(buurt)bussen bediend, maar de routes werden als gevolg van 

de magere bezetting steeds aangepast of ingekort en 

frequenties werden verlaagd. De Omnibus paste in het 

(nieuwe) beleid van de Provincie Fryslân om in plaats van 

opdrachtgever “slechts” een medespeler te zijn (Provinciale 

Staten Fryslân, 2011) binnen de ontwikkeling van het initiatief 

door financiële middelen beschikbaar te stellen. Het doel van 

de Omnibus was om in te spelen op verschillende 

vervoerwensen vanuit het dorp Burdaard (B in figuur 18). Scholieren werden ermee naar school 

gebracht, ouderen naar de dagbesteding ruim 8 kilometer verderop (C in figuur 18), en forensen naar 

de openbaar vervoerhalte aan de doorgaande provinciale weg 2,5 kilometer buiten het dorp (A in 

figuur 18). Hoewel de voorzitter van het Dorpsbelang aangaf dat het project flexibel is, lag een groot 

deel van de dienstregeling wel vast. Er werden op werkdagen maximaal 6 ritten per dag naar de 

openbaar vervoerhalte aan de provinciale weg gereden: twee in de ochtendspits, twee in de vroege 

middag en twee rond vier uur. Na het rijden van de eerste en de laatste twee ritten reed de bus naar 

de dagbesteding in een verderop gelegen dorp en terug naar Burdaard. 

 

4.4.2 Analyse 

Flexibiliteit 

Het concept werd gepresenteerd als een combinatie van een vaste en een flexibele route met vaste en 

flexibele haltes. In de praktijk bleek vooralsnog dat er de hele dag via vaste routes werd gereden: ’s 

ochtends en ’s middags naar de reguliere openbaar vervoerhalte nabij de provinciale weg en 

daartussen twee ritten naar de dagbesteding. De voormalige website van de Omnibus vermeldt echter 

dat het ook mogelijk is om bij de deur opgehaald te worden, en er dus sprake is van meer flexibiliteit. 

Het aanbieden van vaste routes is volgens Li & Quadrifoglio (2010) alleen interessant bij een 

bundeling van grote stromen passagiers. Ook Velaga et al. (2012) komen tot deze conclusie. 

 

Reistijd 

De reistijd was vergelijkbaar met die van de auto, zeker waar het de ritten betreft van Burdaard naar de 

provinciale weg. Het busje bood in dat opzicht niet alleen een aantrekkelijk alternatief voor de auto, 

het was ook sneller dan de fiets. 

Figuur 18: Kaart met de vaste routes van 
de Omnibus. Bron: Google Maps (2013) 
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Toegankelijkheid 

Het was niet nodig om de bus te reserveren als men gebruik wilde maken van de vaste ritten. In de 

tijden dat er niet volgens een vaste dienstregeling werd gereden, kon men telefonisch reserveren en 

bij de deur worden opgehaald. Ton Ettema, voorzitter van Rocov Fryslân, bekritiseert het project, 

omdat de dienstregeling van de bus niet was opgenomen in een reisplanner zoals 9292ov.nl 

(persoonlijke communicatie, 16 mei 2013). De bus was hierdoor niet te vinden door reizigers die vanuit 

andere delen van het land richting Burdaard willen reizen. Een probleem van de Omnibus was dat het 

initiatief niet was geïntegreerd in het totale vervoernetwerk, waardoor volgens Velaga et al. (2012) 

geen totale netwerkoplossing geboden wordt om de gaten op te vullen. Er werden weliswaar 

aansluitingen geboden op het reguliere openbaar vervoer, maar de bekendheid van het initiatief 

beperkte zich tot (een deel van) de inwoners van Burdaard.  

 

Beschikbaarheid 

Wat de dienstregeling, de route en de haltes betreft zijn er kanttekeningen te maken. Uit de 

dienstregeling valt duidelijk af te lezen dat de vaste ritten waren gebouwd rondom de ritten van en 

naar de dagbesteding. Dat is de reden dat de vaste ritten naar de halte aan de provinciale weg al rond 

een uur of vier in de middag eindigden. Forensen en andere passagiers die met het reguliere openbaar 

vervoer bij die halte aankwamen, moesten dus rekening houden met de vertrektijden van de Omnibus. 

Er diende namelijk vanaf de halte een afstand van ruim 2,5 kilometer overbrugd te worden naar het 

dorp. Deze ritten waren niet interessant voor forensen omdat de laatste rit al om vier uur vertrok. Het 

overbruggen van de first en last mile naar en van de openbaar vervoerhalte aan de provinciale weg 

was met de fiets natuurlijk wel mogelijk, maar het ontbreekt aan stallingsplaatsen bij de halte. Het 

gebruik van de fiets wordt in dit geval dus ook niet gefaciliteerd. Daarvoor zijn volgens de Fietsraad 

(2007) stallingplaatsen nodig bij de openbaar vervoerhalte. Met uitzondering van een paar 

lantaarnpalen, is er in de directe omgeving niets aanwezig. Het initiatief van de Southern California 

Association of Governments (2009) om reizigers hun (vouw)fiets in de bus mee te laten nemen gaat in 

dit geval ook mank, omdat het busje niet geschikt was om de fiets mee te nemen. Zelfs het afleggen 

van uitsluitend de heenreis naar de openbaar vervoerhalte is dus geen reëel alternatief. 

 

Kosten 

Het project had financiële zekerheid doordat er gerekend kon worden op subsidie vanuit de provincie 

(€35.000,-) en er was aangegeven dat het initiatief ook op gemeentelijke steun kon rekenen. Het 

project leunde dus sterk op publiek geld. Reizigers betaalden aan het begin van het project één euro 

per rit, maar dat is later verhoogd naar twee euro. Er waren tevens een 10-rittenkaart (€10,-) en een 

maandabonnement voor 25 euro te koop. Gebruikmaken van de Omnibus was dus vrij laagdrempelig 

wat betreft de kosten, maar de afhankelijk van subsidie bleef bestaan. Een initiatief als de Omnibus zou 

zich lenen voor een publiekprivate samenwerking, zoals onder meer Stone (2008b) en Kirby (1992) het 

voorstellen. Een lokaal bedrijf had kunnen besluiten om de bus (mede) te financieren, in ruil voor 

bijvoorbeeld reclame-uitingen op de bus. Er was sprake van een relatief groot werkgebied (met 

potentiële klanten), omdat met name voor de ritten naar de dagbesteding vrij veel kilometers werden 

afgelegd. 

 

Betrouwbaarheid 

Er is niet bekend of er klachten waren over de uitvoering van de dienstregeling, maar waarschijnlijk 

was betrouwbaarheid in het geval van de Omnibus niet de bepalende factor voor het weinig 

succesvolle initiatief. Daar wordt in de hiernavolgende paragraaf dieper op ingegaan. 

 

4.4.3 Belangrijkste conclusies 

De Omnibus is opgezet naar aanleiding van een bepaalde vervoersvraag vanuit Burdaard, maar is na 

tien maanden gestopt. Er is duidelijk sprake van een bottum-up benadering bij de ontwikkeling van 
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het initiatief (KpVV, 2013a). Volgens de organisatie van de Omnibus bleek er uiteindelijk bijna niemand 

van het initiatief gebruik te maken, met als dieptepunt dagen waarop er geen enkele reiziger meereed. 

In vier maanden tijd maakten 19 passagiers gebruik van de mogelijkheid om naar de bushalte in 

Stenendam te reizen (Omnibus Burdaard hâldt op, 10 juli 2013). 

 

Een belangrijk punt is dat ouderen zich onveilig kunnen voelen wanneer zij alleen reizen (Ferreira et al., 

2007). Het is dan niet aantrekkelijk om te moeten wachten bij een vrij afgelegen bushalte nabij een 

doorgaande provinciale weg. Een ander criterium dat wordt genoemd door Ferreira et al. (2007) is dat 

reserveren eenvoudig moet verlopen en dat de informatie duidelijk moet zijn. Het initiatief was 

mogelijk te beperkt van opzet en had onvoldoende bekendheid verworven. Het door Ton Ettema 

genoemde kritiekpunt dat de dienst niet is opgenomen in reisplanner 9292, heeft daar mogelijk ook 

aan bijgedragen (interview, 16 mei 2013). 

 

Voor jongeren moet een vervoermiddel het liefst zo flexibel mogelijk zijn (Ferreira et al., 2007). De 

Omnibus was een vrij flexibel vervoermiddel, maar werd dankzij die flexibiliteit juist weer beperkt in 

haar inzet. De volledige dienstregeling was gebouwd rondom een aantal vaste ritten naar een dorp 

verderop. In de tussentijd werd een aantal keer naar een bushalte in Steenendam gereden, waar 

aansluiting werd geboden op andere bussen. Het missen van een bus zou er al snel toe leiden dat de 

afstand van zo’n 2,5 kilometer te voet afgelegd moest worden naar Burdaard. Jongeren stellen volgens 

Ferreira et al. (2007) minder hoge eisen aan de loopafstand tot een halte, maar zullen voor 2,5 

kilometer toch sneller overwegen om een fiets te pakken. Hiermee valt direct al een belangrijke 

doelgroep voor de Omnibus weg. Het aspect betrouwbaarheid speelt in dit verband een belangrijke 

rol. In tegenstelling tot veel ouderen, zijn jongeren namelijk wel gebonden aan tijd, bijvoorbeeld 

omdat zij op tijd op school moeten zijn. Door naar de bushalte te fietsen, hebben zij een deel van de 

totale rit in eigen hand. 

 

Voor gehandicapten geldt het BTB-principe: bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar (Fini de Paauw, 

interview, 24 juli 2013). Gehandicapten willen zoveel mogelijk zelfstandig kunnen doen. De Omnibus 

lijkt daarvoor niet de ideale vervoerdienst. Reizigers worden in Steenendam namelijk afgezet bij een 

bushalte, waar een overstap mogelijk is op andere lijndiensten. Het ontbreken van een goed 

toegankelijke halte (Google Maps, 2013) toont echter aan dat minder validen al snel zijn aangewezen 

op de hulp van anderen. Zelfstandig in een bus stappen lijkt namelijk onmogelijk. Wat voor jongeren 

geldt, geldt in mindere mate voor gehandicapten. Als zij een bus zouden missen en 2,5 kilometer 

moeten overbruggen, dan zijn ze afhankelijk van anderen. Fini de Paauw geeft ook aan: 

“toegankelijkheid creëert markt.” Als de Omnibus ook voor gehandicapten gebruiksvriendelijk is, dan is 

de kans groter dat zij ervan gebruik zullen maken.  

 

Het is opmerkelijk dat de Omnibus uiteindelijk weinig succesvol is geweest, vooral omdat werd 

gepretendeerd dat er lokale behoeften waren voor een vervoerdienst. De Dorpsraad zou deze bottum-

upplanning nog eens tegen het licht moeten houden om te bezien in hoeverre de lokale behoeften 

wel bevredigd kunnen worden. 

 

Reizigersbehoeften 
Doelgroepen 

Ouderen Jongeren Gehandicapten 

Flexibiliteit    

Reistijd    

Toegankelijkheid    

Beschikbaarheid    

Kosten    

Betrouwbaarheid    

Tabel 10: Algemeen oordeel Omnibus. 
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4.5 Digitale duim 
 

DIGITALE DUIM 
Locatie Nederland (landelijk) 

Status Actief (verschilt per initiatief) 

Kenmerken 

Doelgroep Niet gedefinieerd 

Financiering Kosten voor website door initiatiefnemers 

Dienstregeling Vraagafhankelijk / aanbodgericht 

Route en halte Flexibele route en flexibele haltes 

Reservering Internet 

 

4.5.1 Beschrijving 

Onder de noemer “digitale duim” (“liften via het internet”) 

worden ideeën geschaard die vervoersinitiatieven 

organiseren via het internet (figuur 19). Het begrip komt van 

een in Friesland ontplooid initiatief dat kan worden 

omschreven als “een soort van marktplaats waar lege 

stoelen en ritten worden aangeboden en gevraagd” 

(Provincie Fryslân, 2012). Hoe meer mensen zich voor dit 

initiatief aanmelden, des te groter is de kans dat er ritten 

worden aangeboden waar iemand graag gebruik van zou 

willen maken. Hierbij is een grote rol weggelegd voor 

sociale media. Zo maakt een taxibedrijf in Harlingen 

regelmatig via Twitter bekend dat er ritten worden 

aangeboden met de vraag wie er mee wil rijden (Provincie 

Fryslân, 2012). Zoals gezegd zou de “digitale duim” vanuit 

een breder perspectief bekeken moeten worden en in dit 

geval worden dan ook alle internetdiensten waar ritten 

worden gevraagd en aangeboden samengepakt voor de analyse. De drie noordelijke provincies 

Groningen, Friesland en Drenthe hebben de website carpooldate.nl in de lucht gegooid waar mensen 

kunnen aangeven waar zij naartoe reizen. Iedereen die van (een deel van) de rit zou willen 

gebruikmaken, kan dit via de website aangeven. In juli 2013 waren er ongeveer 4.100 actieve 

carpoolers die zich hadden aangemeld voor het initiatief. De provincie Friesland merkt terecht op dat 

dit initiatief ook gebruikt kan worden door taxibedrijven om ritten op aan te bieden. De website 

carpooldate.nl zal in 2013 echter uit de lucht worden gehaald, omdat de initiatiefnemers zagen dat er 

door marktpartijen steeds meer van dergelijke websites werden opgericht (Sjoerd Bijleveld, 

mailwisseling, 12 juli 2013).   

 

Ook het initiatief “Samenrijden” van de ANWB is gericht op het online aanbieden van autoritten. Wat 

het initiatief onderscheidt van carpooldaten.nl is dat de reizigers niet alleen dezelfde bestemming met 

elkaar delen, maar ook dezelfde interesses. Die interesses hebben de leden bekendgemaakt via hun 

sociale media, die zijn gekoppeld aan hun account bij “Samenrijden”. De gedachte hierachter is dat het 

leuker is om een rit te maken met iemand waarmee je over dezelfde interesses kunt praten. 

 

4.5.2 Analyse 

Flexibiliteit 

Haltes en routes zijn zeer flexibel met dit vervoerconcept. Er is geen sprake van vaste haltes, hoewel op 

een website als carpooldate.nl wel suggesties worden gedaan voor carpoolpleinen. Die pleinen kunnen 

fungeren als knooppunt en als opstaphalte. Hiermee wordt de first mile en last mile echter niet 

 

Figuur 19: Platforms waar vervoerdiensten 
aangevraagd c.q. aangeboden kunnen 

worden. Bronnen: www.carpooldate.nl, 

www.twitter.com, www.samenrijden.nl, 

www.facebook.com 
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overbrugd. Daarvoor zou een systeem van deur tot deur wenselijker zijn. Hierover moeten bestuurder 

en passagier onderling afspraken maken. 

 

Reistijd 

De reistijd wordt uitsluitend beïnvloed door de tijd die gemoeid is met het ophalen van andere 

passagiers. In dat opzicht scoren samenreisinitiatieven hoog. De VF-waarde van deze initiatieven 

liggen dan ook rond de 1: ze zijn vergelijkbaar met de reistijd van de auto. 

 

Toegankelijkheid 

Reservering van ritten geschiedt, zoals hierboven reeds gezegd, tegenwoordig veelal via het internet 

en sociale media. Met een gebruikersnaam en wachtwoord kunnen reizigers en aanbieders van ritten 

kenbaar maken waar zij naartoe willen reizen of welke rit zij gaan maken. Dit zorgt voor een groot 

reserveringsgemak. Nadeel is echter dat er een grote afhankelijkheid is van anderen. Het aanbieden en 

aanvragen van ritten vergt nog altijd planning, omdat een “impulsrit” lastig te maken is. Er gaat 

namelijk tijd overheen voordat men de juiste rit heeft gevonden en de afspraak met de bestuurder 

heeft gemaakt. In diezelfde tijd zou een taxi gebeld kunnen worden of is collectief vraagafhankelijk 

openbaar vervoer sneller ter plaatse. Bij impulsritten neemt de “dode tijd” dus aanzienlijk toe. De tijd 

die gemoeid is met het maken van de rit is waarschijnlijk korter dan de tijd die wordt besteed bij het 

regelen van en wachten op de rit. 

 

Beschikbaarheid 

Van een dienstregeling is geen sprake. Echter, indien taxibedrijven of carpoolers iedere dag dezelfde 

rit aanbieden, is er wel sprake van enige dienstregelingvorm. Wanneer een bepaalde rit goed bevalt, 

zouden reizigers vaker van die rit gebruik kunnen maken. Dit moeten reizigers echter onderling 

afspreken met elkaar. Een initiatief als de digitale duim staat of valt met het aantal aangeboden ritten. 

De flexibiliteit van de dienst kan ertoe leiden dat op sommige momenten veel ritten worden 

aangeboden, terwijl op andere momenten niemand een rit aanbiedt. Weliswaar kunnen reizigers ook 

ritten aanvragen, dat hiermee veel (dode) tijd gemoeid is, blijkt ook uit de toelichting onder het kopje 

“toegankelijkheid”. Overigens wordt het concept van de digitale duim vaak ook al in kleinere kring 

toegepast. Reizigers doen geregeld een beroep op vrienden, buren en familieleden, zo blijkt ook uit 

het onderzoek met reizigers. Opvallend is dat de ondervraagde reizigers niet zo snel van de 

carpooldiensten van anderen (lees: mensen die zij niet kennen) gebruik zouden maken, maar wel een 

beroep zouden doen op familieleden.  

 

Kosten 

Het concept van een digitale duim vraagt om beperkte investeringskosten. In het geval van 

carpooldate.nl werden de hostingkosten bijvoorbeeld gedeeld door de drie noordelijke provincies 

Groningen, Friesland en Drenthe. Verder werd er een klein budget uitgegeven aan verbeteringen en 

aan reclamecampagnes (Sjoerd Bijleveld, persoonlijke communicatie, 12 juli 2013). Het belangrijkste 

doel is dat reizigers de mogelijkheid krijgen om hun ritten aan te bieden en aan te vragen. 

Tegenwoordig is het internet hiervoor de meest ideale vorm. In combinatie met een koppeling van 

sociale media kan een grote doelgroep worden bereikt. De verdeling van de kosten van de 

aangeboden ritten, wordt overgelaten aan de passagiers en de bestuurder. Een eerlijke verdeling is 

natuurlijk het meest logisch, maar hierover dienen de betrokken personen onderling duidelijke 

afspraken te maken. Op de website van carpooldate.nl wordt aangegeven dat werkgevers een bepaald 

deel van de reiskosten voor hun werknemers mogen vergoeden, wat een poging is om meer 

werkgevers ertoe aan te zetten het carpoolen te stimuleren.  

 

De digitale duim is een typisch voorbeeld van bottum-up planning, zoals de Raad voor de 

leefomgeving en infrastructuur (2012) het omschrijft. In dit geval hoeft de overheid alleen maar te 
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investeren in een internetplatform waar particulieren, maar ook bedrijven, bekend kunnen maken dat 

zij ritten aanbieden.  

 

Betrouwbaarheid 

De auto is populair op de lange afstanden, maar wordt in tegenstelling tot andere vervoermiddelen 

nauwelijks in het voor- en natransport gebruikt (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2011). Dat heeft 

voor een deel met de beperkte parkeermogelijkheden te maken bij stations of andere openbaar 

vervoerhaltes. Het afzetten van reizigers is vaak wel eenvoudig. In combinatie met de korte reistijd, is 

de auto een betrouwbaar vervoermiddel om de first en last mile mee te overbruggen. 

 

4.5.3 Belangrijkste conclusies 

Ouderen die voorheen altijd met de auto reden en dus gewend zijn aan dit vervoermiddel, zullen 

sneller voor een auto kiezen dan ouderen die minder strikt hebben vastgehouden aan een bepaald 

vervoermiddel (Ferreira et al., 2007). Carpoolen is voor een bepaalde oudere doelgroep dus het ideale 

vervoersalternatief. Dat neemt niet weg dat er aspecten zijn die minder gewaardeerd zullen worden. 

Zo is het belangrijk dat deze doelgroep weet hoe het zich kan aanmelden voor een carpooldienst. Het 

moet dus duidelijk zijn hoe de website werkt. Verder speelt de veiligheid in dit geval een belangrijke 

rol. Ouderen kunnen zich namelijk onveilig voelen als zij alleen met het openbaar vervoer reizen 

(Ferreira et al., 2007). Ditzelfde zou kunnen gelden voor een carpooldienst. Ongetwijfeld willen 

ouderen eerst kennismaken met de persoon die hen ergens naartoe brengt. In dit geval zullen 

ouderen dan ook vaker gebruikmaken van de diensten van familie of vrienden. Van de in dit 

onderzoek (overwegend oudere) ondervraagde reizigers blijkt ook dat het merendeel weinig voelt 

voor carpooldiensten, tenzij een vriend of familielid de rit verzorgt. 

  

Het voordeel van carpooldiensten is dat er – mits voldoende reizigers aan het initiatief meedoen – 

vaak voldoende aanbod is. Een belangrijk nadeel is het feit dat er een aanmeldprocedure via het 

internet aan vooraf gaat, die tijd kost en wat een belemmering met zich meebrengt. Aan de andere 

kant zijn jongeren juist de doelgroep die openstaat voor technologische verbeteringen (Ferreira et al., 

2007), waardoor het aanmelden via het internet geen probleem hoeft te zijn. Echter, in dezelfde tijd 

dat er via het internet vervoer is geregeld, hebben jongeren al een familielid of vriend gevraagd om 

hen te brengen. Carpoolen zal voor jongeren waarschijnlijk alleen interessant zijn als zij toevallig 

iemand in de buurt kennen die dagelijks richting de bushalte of het station reist. In dat geval hoeft er 

geen reservering via het internet aan te pas te komen.  

 

Gehandicapten zullen alleen van carpooldiensten gebruikmaken als zij weten dat het voertuig 

waarmee zij reizen comfortabel zal zijn en bovendien toegankelijk. Dat betekent dat een gehandicapte 

zal moeten informeren of het voertuig toegankelijk is, maar ook of de bestuurder bereid is (en de tijd 

heeft) om hem of haar in de auto te helpen. Dit kunnen drempels zijn om van carpooldiensten gebruik 

te maken. Het bellen van de Regiotaxi is in zo’n geval misschien aantrekkelijker, al zullen de kosten 

hoger zijn. 

 

Reizigersbehoeften 
Doelgroepen 

Ouderen Jongeren Gehandicapten 

Flexibiliteit    

Reistijd    

Toegankelijkheid    

Beschikbaarheid    

Kosten    

Betrouwbaarheid    

Tabel 11: Algemeen oordeel Digitale duim. 
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4.6 Multibus 

 

MULTIBUS 
Locatie District Heinsberg, Duitsland 

Status Actief 

Kenmerken 

Doelgroep Scholieren, forensen, ouderen 

Financiering Subsidiëring i.h.k.v. project “Public Transport for the Region” en 

ritopbrengsten 

Dienstregeling Vraagafhankelijk 

Route en halte Flexibele route en flexibele haltes 

Reservering Telefonisch, 60 minuten van tevoren 

 

4.6.1 Beschrijving 

Het in Duitsland (figuur 20) ontplooide initiatief voor de Multibus voorziet in kleine busjes (figuur 21) 

die op afroep rondrijden. Het systeem is dus vraagafhankelijk, maar niet flexibel genoeg om voor de 

deur te stoppen. In plaats daarvan wordt getracht om “zo dicht mogelijk bij de voordeur te stoppen”, 

waarbij de opstapplaatsen door een computer worden gegenereerd. Het initiatief is ook bedoeld om 

de first en last mile mee te overbruggen, omdat reizigers vooraf kunnen aangeven dat zij bij een 

bepaald knooppunt willen overstappen op regulier openbaar vervoer. De Multibus zal dan op tijd bij 

die halte arriveren, om een betrouwbare overstap te realiseren (Schaefer, 2003). De Multibus verschilt 

met de in Nederland gangbare belbussen, doordat er geen sprake is van vaste haltes. Er worden 

weliswaar haltes “gecreëerd”, maar deze worden pas concreet bepaald nadat de reiziger heeft 

aangegeven waar hij of zij wil worden opgehaald en afgezet. Het initiatief is onderdeel van het project 

“Public Transport for the Region” en wordt met publiek geld gefinancierd. Dit project heeft tot doel 

om ook het platteland met het openbaar vervoer te ontsluiten. Geschat wordt dat er jaarlijks ruim 

€40.000,- wordt bespaard ten opzichte van regulier openbaar vervoer (Eltis, z.j.). 

 

 
 

 

 

4.6.2 Analyse 

Flexibiliteit 

Zowel de route als de haltes liggen niet bij voorbaat vast. Op basis van de verschillende aanvragen 

bepaalt een computersysteem hoe de bus gaat rijden en bij welke “haltes” er gestopt wordt. Die haltes 

zijn niet fysiek aanwezig in het straatbeeld (eveneens een post waarop kosten worden bespaard), maar 

worden door de computer bepaald. Op die manier kan de route zo efficiënt mogelijk worden 

samengesteld. 

Figuur 20: Regio waar de Multibus actief is. Bron: 

Google Maps (2013) 
Figuur 21: Multibus. Bron: Aachener Zeitung (2012) 
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Reistijd 

Het initiatief is, uitgedrukt in een VF-waarde, langzamer dan een auto, omdat reizigers niet per se bij 

de deur worden opgehaald en er mogelijk nog andere reizigers meereizen. Hiermee komt het principe 

dicht in de buurt van de regiotaxi. Voordeel van het concept van de Multibus is dat het gericht is op 

het afzetten van reizigers bij haltes voor het regulier openbaar vervoer. Het is dus specifiek bedoeld 

voor het overbruggen van de first en last mile. De “dode tijd”, tijd die gemoeid is met het wachten, zal 

in tegenstelling tot de regiotaxi korter zijn.  

 

Toegankelijkheid 

Wie van de Multibus gebruik wil maken, doet dit via een telefonische reservering. Reizigers moeten 

minimaal een half uur van te voren reserveren. Het telefonisch reserveren van vervoer is niet nieuw en 

reizigers hebben hier over het algemeen geen problemen mee. De toegankelijkheid van het vervoer 

zelf is met name voor mensen die slecht ter been zijn lastiger, omdat de bus niet per se voor de deur 

stopt. Daarnaast beschikkende busjes vooralsnog niet over een lage instap. 

 

Beschikbaarheid 

De Multibus rijdt op momenten dat er geen regulier openbaar vervoer rijdt. In de praktijk komt dat 

neer op de gehele dag in weekenden, en op werkdagen in de late middag en avond. Een bijkomend 

voordeel van het initiatief is het feit dat het project aansluit op andere openbaar vervoerprojecten, –

concessies en –gebieden. Zo zijn er overstapmogelijkheden op de concessies in de Nederlandse 

provincie Limburg. Die aansluiting zorgt ervoor dat de Multibus geen op zichzelf staand project is, 

maar dat het deel uitmaakt van een openbaar vervoernetwerk. Velaga et al. (2012) zien dit als een 

voorwaarde voor een goed functionerend initiatief. 

 

Kosten 

Het project wordt met publiek geld gefinancierd. In dat opzicht verschilt het initiatief niet met 

reguliere openbaar vervoersystemen, waar op eenzelfde manier geld aan wordt uitgegeven. Wel blijkt 

dat er ruim €40.000,- per jaar bespaard wordt op de Multibus ten opzichte van regulier openbaar 

vervoer. Het project kost €400.000,- per jaar, wat dus neerkomt op een besparing van zo’n 9%. Het 

budget is bestemd voor in totaal vier bussen en de kosten voor de chauffeurs. Dat verklaart het hogere 

bedrag ten opzichte van de buurtbus (ca. ca. €50.000,- per jaar), waar met vrijwilligers wordt gewerkt. 

Een ander voordeel van het project is dat het eenvoudig bestaande, minder rendabele buslijnen kan 

vervangen (Schaefer, 2003). Ook dit brengt kostenbesparingen met zich mee. De naam Multibus 

verwijst naar de vervoerdiensten die de bus aanbiedt. Enerzijds wordt beoogd om er passagiers mee te 

vervoeren, anderzijds is het de bedoeling dat dit wordt gecombineerd met het vervoeren van 

pakketjes en andere post. Het belangrijkste voordeel hiervan is dat er kosten bespaard kunnen 

worden. Die kosten worden ook bespaard doordat er alleen wordt gereden als er vraag naar vervoer is. 

 

Betrouwbaarheid 

Omdat het initiatief lijkt op de regiotaxi, is een vergelijking snel gemaakt. Het belangrijkste voordeel 

ten opzichte van de regiotaxi is dat de totale reistijd met de Multibus korter is en er minder sprake is 

van “dode tijd” die overbrugd moet worden. Het feit dat het initiatief gericht is op het overbruggen 

van de first en last mile zorgt ervoor dat reizigers ervan op aankunnen dat zij een overstap op regulier 

openbaar vervoer halen. 

 

4.6.3 Belangrijkste conclusies 

Het initiatief is vergelijkbaar met de Regiotaxi of een andere van-deur-tot-deurdienst, met als 

voornaamste afwijking dat er niet voor de deur wordt gestopt, maar bij een opstaphalte in de buurt. 

De service is daarmee flexibel, maar de loopafstand kan voor ouderen en gehandicapten een probleem 

zijn. Het gebruiksgemak wordt verhoogd doordat dezelfde tarieven worden gehanteerd als het 



 

- 55 - 

 

regulier openbaar vervoer. Het reserveren en de loopafstand tot een halte kunnen factoren zijn die de 

toegankelijkheid beperken. Verder moet worden voorkomen dat er aansluitingen worden gemist als er 

ook nog pakketjes of andere post bezorgd moet worden. In tegenstelling tot een initiatief als de 

Postbus, zou in dit geval het verplaatsen van reizigers centraal moeten staan. 

 

Reizigersbehoeften 
Doelgroepen 

Ouderen Jongeren Gehandicapten 

Flexibiliteit    

Reistijd    

Toegankelijkheid    

Beschikbaarheid    

Kosten    

Betrouwbaarheid    

Tabel 12: Algemeen oordeel Multibus. 

 

  



 

- 56 - 

 

4.7 Byabussen 

 

BYABUSSEN 
Locatie Kölsillre, Zweden 

Status Actief 

Kenmerken 

Doelgroep Inwoners van Kölsillre 

Financiering Subsidiëring i.h.k.v. project “Rural Transport Solutions”; voor reizigers geen 

kosten verbonden aan de rit 

Dienstregeling Vraagafhankelijk 

Route en halte Flexibele route en flexibele haltes 

Reservering Aanmelden via internetpagina 

 

4.7.1 Beschrijving 

Byabussen (letterlijk vertaald: dorpsbus of buurtbus) is een 

Zweeds initiatief om de first mile en last mile met behulp van 

een auto te overbruggen. Kölsillre (A in figuur 23) is een van de 

dorpen waar het project actief is. In het dorp wordt een 

autobusje (figuur 22) gestationeerd met daarin plaats voor 

acht personen. Inwoners van het dorp krijgen toegang tot een 

internetpagina waar zij ritten kunnen aanvragen, of waar zij 

zich kunnen aanmelden voor reeds geplande ritten. De 

webmaster plant de ritten in, die overigens alleen gereden 

zullen worden als er minimaal twee personen gebruik van 

willen maken. Het besturen van de bus is de 

verantwoordelijkheid van de inwoners van het dorp en er zijn 

geen kosten verbonden aan de ritten. Uiteraard zijn er enkele 

voorwaarden verbonden aan het gebruik van de bus. Om te 

benadrukken dat de bus alleen bedoeld is om de first mile en 

last mile mee te overbruggen, is het niet toegestaan om met 

het voertuig buiten de gemeentegrenzen te komen. Het 

dichtstbijzijnde treinstation (OV-knooppunt; B in figuur 23) ligt 

zo’n 36 kilometer verderop en op de projectwebsite 

(www.byabussen.se) wordt vermeld dat het wenselijk is om 

uitsluitend daarheen te rijden; dat neemt niet weg dat 

uitzonderingen daarop mogelijk zijn. Ook kan niet van het 

voertuig gebruik worden gemaakt op tijden dat er regulier 

openbaar vervoer door het dorp rijdt. 

 

In deze casus is sprake van een dorp dat op grote afstand ligt van andere (grotere) dorpen en steden. 

De first mile en last mile moeten haast wel met autovervoer worden overbrugd, omdat de 

dichtstbijzijnde overstaphalte op trein- en busvervoer 36 kilometer verderop ligt (een reistijd van ruim 

30 minuten met de auto; Google Maps, 2013). Lopen of fietsen zijn in feite geen optie voor de 

inwoners van Kölsillre. Een interessante vraag zou zijn of het mogelijk is om alle openbaar vervoer uit 

het dorp te verbannen, zodat de inwoners altijd op de Byabussen zijn aangewezen. Vanuit 

kostenoogpunt zou het namelijk praktischer zijn om de focus uitsluitend te leggen op (het uitbouwen 

van) de Byabussen. Het bespaart onnodige ritten en de kosten voor een buschauffeur; de inwoners 

rijden immers zelf. 

 

 

Figuur 23: Kaart met route van Kölsillre  

(A) naar het treinstation (B). Bron: Google 
Maps (2013). 

Figuur 22: Byabussen. Bron: Vimeo (2012) 
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4.7.2 Analyse 

Flexibiliteit 

Er is geen sprake van vaste routes of haltes. Alle ritten vertrekken in het dorp en eindigen – 

logischerwijs – tot voor de deur van de eindbestemming. Die eindbestemming is echter altijd een 

ander opstappunt van openbaar vervoer. Het voertuig mag dan ook alleen gebruikt worden om de 

first mile en last mile mee te overbruggen. In die zin is er dus wel degelijk sprake van vaststaande 

routes. Dat wordt dan ook op de website van het initiatief aangegeven. Er wordt hoofdzakelijk naar 

Änge gereden in het oosten, maar Överturingen en Fränsta in het westen zijn ook mogelijke 

bestemmingen. Een bijkomende randvoorwaarde is dat het voertuig niet buiten de gemeentegrenzen 

mag komen. 

 

Reistijd 

De reistijd is vergelijkbaar met die van de auto. De meeste tijd gaat zitten in het plannen van de ritten, 

want daar zijn onzekerheden aan verbonden. Zo mag er alleen gereden worden als er minimaal twee 

reizigers van de auto gebruik willen maken. Daarnaast moeten ritten ruim van tevoren worden 

ingepland. 

 

Toegankelijkheid 

Het reserveren van ritten geschiedt via een speciale internetpagina waar alleen dorpsbewoners 

toegang tot hebben. Via die website kunnen zijn aangeven waar zij naartoe willen reizen, en kunnen 

anderen aangeven of zij mee willen. In het dorp zijn drie sleutels van de auto aanwezig en de 

dorpsbewoners hebben in gezamenlijk overleg bepaald waar de sleutels zich bevinden. Het kan 

voorkomen dat iemand een reservering plaatst, maar niet van de auto gebruik mag maken omdat er 

geen andere passagiers mee willen reizen. De reden hiervoor is volgens Henric Fuchs, contactpersoon 

van Byabussen, een definitiekwestie:  

 

“Our point of view or definition in this project can be summarised to; public transportation – 

two or more passengers, and, private transportation – one person. We would face the risk that 

one individual would book the bus all the time and the vehicle becoming that persons 

perceived own car so to speak” (mailwisseling, 13 juni 2013).  

 

De auto die in het dorp is gestationeerd, is niet geschikt om mensen met een rolstoel naar binnen te 

rijden. Qua toegankelijkheid is het initiatief daarom minder geschikt voor gehandicapten. Wel is het zo 

dat een minder valide persoon een beroep kan doen op mededorpsbewoners en dat het initiatief niet 

per se gebonden is aan tijd. Een langere in- of uitstapprocedure leidt bijvoorbeeld niet tot vertraging 

in de “dienstregeling”. 

 

Beschikbaarheid 

De bus is 24 uur per dag en 7 dagen per week inzetbaar. Het systeem is hiermee gelijk aan de 

flexibiliteit die de particuliere auto te bieden heeft. Nadeel is en blijft dat iemand alleen van de auto 

gebruik mag maken indien er minimaal twee reserveringen zijn en dat er altijd iemand moet zijn die de 

auto kan besturen. Aan de andere kant: het initiatief is hoofdzakelijk bedoeld om de first mile en last 

mile mee te overbruggen. De kans dat er mensen zijn die ’s avonds laat of zelfs ’s nachts van het 

voertuig gebruik zouden willen maken is klein, omdat op de knooppunten in andere dorpen geen 

regulier openbaar vervoer meer zal rijden. Er is duidelijk sprake van integratie binnen het totale 

vervoernetwerk, zoals Velaga et al. (2012) het omschrijven. 

 

Kosten 

Voor de inwoners van het dorp is er sprake van een gratis service. Zij hoeven niet te betalen voor het 

voertuig, noch voor de reservering ervan of het maken van de ritten. Het project wordt met publiek 

geld gefinancierd. Het initiatief is een voorbeeld van bottum-up planning, zoals de Raad voor de 
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leefomgeving en infrastructuur (2012) het omschrijft. Overheden stellen een auto en een website 

beschikbaar waarop inwoners kunnen aangeven wanneer zij van de auto gebruik zouden willen maken. 

In feite wordt een groot deel overgelaten aan de bevolking en is er alleen een webmaster nodig die de 

verschillende ritten “inplant”. 

 

Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid is nagenoeg gegarandeerd, en wordt vooral beperkt door het inplannen van de 

ritten. Alleen als zich meer dan twee reizigers aanmelden voor de ritten, mag er worden gereden. 

Iemand die alleen wil reizen is dus niet op voorhand verzekerd van vervoer.  

 

4.7.3 Belangrijkste conclusies 

Een belangrijk voordeel van dit initiatief is dat er altijd een voertuig aanwezig is in het dorp en dat 

ritten vrij snel zijn in te plannen. Er kan op die manier een gemakkelijke aansluiting worden 

gerealiseerd op regulier openbaar vervoer. Het hoeft dus geen nadeel te zijn dat de auto de 

gemeentegrenzen niet mag verlaten: er kan binnen de gemeente blijkbaar altijd een overstappunt 

gevonden worden op regulier openbaar vervoer. Inwoners die geen auto kunnen rijden, zijn 

aangewezen op buurtgenoten. In feite is het niet reëel om dit “nadeel” te benoemen, omdat diezelfde 

inwoners anders ook afhankelijk waren geweest van het openbaar vervoer. Uit een onderzoek naar de 

behoefte naar de Byabussen is gebleken dat vooral vrouwen baat konden hebben bij het 

vervoermiddel; bij mannen speelde dit probleem minder (Henric Fuchs, mailwisseling, 13 juni 2013). 

Ongetwijfeld is er binnen het huishouden slechts één auto aanwezig en maken vrouwen er minder 

frequent gebruik van. Voor sporadische ritten is de Byabussen dan een aantrekkelijk vervoermiddel. 

 

Een van de problemen waar ouderen mee worden geconfronteerd is het lopen naar de bushalte 

(Ferreira et al., 2007). Met Byabussen wordt dat probleem verholpen, omdat de auto voor de deur kan 

stoppen. Volgens Gijs Klomp begrijpen ouderen dat tegenwoordig veel zaken digitaal geregeld 

worden (interview, 25 juli 2013), en het is dan ook begrijpelijk dat het aanmelden voor de Byabussen 

via het internet verloopt. Dat neemt niet weg dat het eenvoudig te begrijpen moet zijn hoe de 

“reservering” verloopt en waar informatie kan worden gevonden over het initiatief (Ferreira et al., 

2013). Die informatie zorgt er ook voor dat het project bekend is in het dorp. Een nadeel is dat een 

groot deel van het project draait om die reserveringen. Een oudere die zich ’s ochtends naar het 

station laat brengen om met de trein een bezoek te brengen aan familie, zal ’s avonds ook weer 

terugwillen. Als geen enkele dorpsbewoner tijd heeft of bereid is om die persoon op te halen, dan 

beschikt de oudere niet over natransport om de last mile te overbruggen.  

 

Veiligheid is een ander aspect waar ouderen veel waarde aan hechten. Bij het carpoolen werd al 

gewezen op het mogelijke probleem dat ouderen geen gebruik willen maken van carpooldiensten 

omdat zij de bestuurder niet kennen. In een klein dorp, waar nagenoeg iedereen elkaar kent, zal dat 

een minder grote barrière vormen om van de auto gebruik te maken. Verder wijzen Ferreira et al. 

(2007) nog op het voordeel dat het initiatief kan hebben op ouderen die altijd met een auto hebben 

geleefd. Ouderen die namelijk altijd een auto hebben gehad, zullen volgens de auteurs sterker worden 

geconfronteerd met mobiliteitsbeperkingen dan ouderen die zonder auto hebben geleefd of vaker van 

alternatieven gebruikmaakten. Het positioneren van een auto in het dorp zorgt voor vergelijkbaar 

vervoer als de particuliere auto. Hierdoor hoeven die ouderen geen gebruik te maken van een 

(grotere) bus met chauffeur, wat door sommigen als lastig of onveilig kan worden ervaren. 

 

In Kölsillre stopt enkele keren per dag een bus die onder meer naar scholen rijdt. Jongeren zullen 

waarschijnlijk sneller geneigd zijn om van die bussen gebruik te maken. Sterker nog, volgens Henric 

Fuchs (mailwisseling, 13 juni 2013) mogen inwoners van het dorp de Byabussen alleen gebruiken als er 

geen openbaar vervoer door het dorp rijdt. Op andere tijden is de kans aanwezig dat hun ouders over 

een auto beschikken, dus zal het initiatief voor hen niet aantrekkelijk zijn. Overigens vergroot het 
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initiatief wel de flexibiliteit van de jongeren. In principe kunnen zij de hele dag over vervoer 

beschikken. Zij zullen er echter wel voor moeten zorgen dat er minimaal twee reizigers gebruik willen 

maken van Byabussen en ook moet er via het internet gereserveerd worden. Ferreira et al. (2007) stelt 

wel dat jongeren de onafhankelijkheid van vervoer zien als een grote stap richting volwassenheid. 

Doordat er theoretisch gezien 24 uur per dag (snel) vervoer in het dorp beschikbaar is, wordt die 

onafhankelijkheid vergroot.  

 

Reizigersbehoeften 
Doelgroepen 

Ouderen Jongeren Gehandicapten 

Flexibiliteit    

Reistijd    

Toegankelijkheid    

Beschikbaarheid    

Kosten    

Betrouwbaarheid    

 Tabel 13: Algemeen oordeel Byabussen. 
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4.8 Postbus  
 

POSTBUS 
Locatie Verenigd Koninkrijk (ook: Zwitserland, Duitsland, Zweden, Finland) 

Status Actief 

Kenmerken 

Doelgroep Niet gedefinieerd 

Financiering Subsidie 

Dienstregeling Aanbodgericht 

Route en halte Vaste route en vaste haltes 

Reservering Niet van toepassing; bij bepaalde trajecten vervoer op aanvraag 

 

4.8.1 Beschrijving 

De Postbus (figuur 24) is een van de vele openbaar 

vervoerinitiatieven om rurale gebieden in het Verenigd 

Koninkrijk, waaronder Schotland, met het openbaar  

vervoer te ontsluiten. Een vergelijking met Nederland 

gaat in het geval van Schotland niet echt op, omdat er 

verschillen zijn in de definiëring van het begrip 

platteland in beide landen. Er zijn in Nederland wel 

plaatsen die geen openbaar vervoerverbinding hebben, 

maar de afstand tot een openbaar vervoerhalte is over 

het algemeen relatief klein ten opzichte van de 

afstanden die mensen in Schotland moeten afleggen. 

Veel gebieden, met name de Highlands, zijn daar 

namelijk volledig verstoken van openbaar vervoer. 

Robinson (1995) geeft aan dat er rurale gebieden in 

Schotland zijn waar 40% van de huishoudens niet over een auto beschikt en dat die groep mensen 

sterk afhankelijk is van openbaar vervoer. Gray et al. (2001) halen een onderzoek aan van McNee 

waarin wordt geconcludeerd dat 79% van de huishoudens in ruraal Schotland over een auto beschikt. 

Gray et al. (2001) geven echter, net als Robinson (1995), aan dat er regionale verschillen bestaan, en 

dat er inderdaad ook gebieden zijn waar ruim 40% van de huishoudens geen auto heeft. Een adequate 

openbaar vervoeroplossing ligt in die gebieden echter niet voorhanden, wat door Robinson (1995) als 

volgt wordt verwoord:  

 
“The Regional Council recognises the supplementary role of postbus services which are 

particularly useful in sparsely populated areas where numbers of users are so small that no 

orthodox bus service could survive except through unreasonably heavy contract payments. In 

summary, the Council's policy is to co-operate with the Post Office in optimizing the use of 

postbuses and throughout the Region” (Robinson, 1995, p.71). 

 

De Postbus is een service van de Royal Mail, het postbedrijf in het Verenigd Koninkrijk, en wordt 

verzorgd door dezelfde (taxi)bussen waarmee ook de post wordt opgehaald en afgeleverd. Het 

concept voorziet dus in het combineren van postbezorging en openbaar vervoer. Er zijn in het 

Verenigd Koninkrijk veel routes die volgens dit concept rijden (hoewel de hoogtijdagen in het verleden 

liggen), maar Postbussen rijden ook in landen als Duitsland, Zwitserland, Zweden en Finland. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 24: Postbus. Bron: Undiscovered Scotland, 

(z.j.). 
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4.8.2 Analyse 

Flexibiliteit 

De routes liggen – uiteraard – vooraf vast, 

omdat de eerste prioriteit van de 

busdiensten is om post op te halen en af te 

leveren. Het meenemen van passagiers is in 

feite een mooie bijkomstigheid. Via een 

internetpagina zijn de routes te raadplegen 

en kunnen passagiers tevens zien hoeveel 

zitplaatsen er beschikbaar zijn. Het gaat 

hier om het totaal aantal zitplaatsen, wat 

betekent dat de informatie niet wordt 

bijgewerkt als er passagiers in het voertuig 

zitten. Er zijn enkele vaste punten waar de 

(taxi)bus stopt, maar passagiers kunnen 

overal langs de route kenbaar maken dat 

ze meewillen. Hiermee is de Postbus 

vergelijkbaar met de buurtbus. 

 

Reistijd 

De reistijd is vergelijkbaar met de auto 

(Google Maps, 2013), al is er wel redelijk 

wat “dode tijd” gemoeid met het wachten 

op de bus. Vooral vanwege het beperkt 

aantal ritten dat wordt aangeboden, is het 

raadzaam dat reizigers ruim van tevoren 

langs de route c.q. halte staan. 

 

Toegankelijkheid 

Het is in de meeste gevallen niet nodig om te reserveren. Passagiers kunnen overal langs de route hun 

hand opsteken, waarmee ze kenbaar maken mee te willen reizen. Dit is vergelijkbaar met het concept 

van de buurtbus, waarbij passagiers ook op elke willekeurige plek langs de route kunnen opstappen, 

mits de bus er veilig kan stoppen. Enkele (delen van) ritten worden op bepaalde dagen slechts op 

aanvraag gereden; sommige gebieden worden namelijk maar één keer per dag voorzien van post, 

terwijl andere gebieden vaker op een bus kunnen rekenen. De toegankelijkheid van de busjes zelf is 

vergelijkbaar met die van de auto. Voor wie moeite heeft om als bijrijder in een auto te reizen, 

bijvoorbeeld ouderen en/of gehandicapten, zal de Postbus geen aantrekkelijk vervoermiddel zijn. 

 

Een nadeel is dat Postbussen niet zijn geïntegreerd in het totale openbaar vervoernetwerk (Velaga et 

al., 2012). Dat wil zeggen dat de dienstregeling niet is afgestemd op het reguliere openbaar vervoer in 

Engeland. Reizigers kunnen dus wel naar andere dorpen reizen, maar het er wordt niet gegarandeerd 

dat er in andere dorpen een goede aansluiting wordt geboden op trein of bus. 

 

Beschikbaarheid 

De dienstregeling van de Postbus is via een website te raadplegen (figuur 25). Reizigers kunnen, door 

hun woonplaats en streek op te geven exact zien welke Postbussen er in het betreffende gebied rijden. 

Over het algemeen rijden er ’s ochtends enkele ritten en wordt er ’s middags gereden. Het wordt 

passagiers sterk aangeraden om hun reis vooraf goed te plannen, omdat er weinig frequent wordt 

gereden. Meestal vormen de Postbussen de enige vorm van openbaar vervoer in het dorp. 

 

Kosten 

De financiering van Postbussen staat al enkele jaren onder druk. Het concept bestaat in Engeland al 

sinds 1967, en is, na jaren van groei, sinds 2005 drastisch ingeperkt. Voorheen reden er ruim 200 

Figuur 25. Dienstregeling van een postbus. De reistijd is 

vergelijkbaar met die van een normale personenauto. 

(www.royalmail.com) 
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Postbussen rond in Schotland (Scotland: Travels with a red-van man, 2003). Het aantal postroutes waar 

passagiers van gebruik kunnen maken is echter sterk gedaald tot 14 (Royal Mail under fire as postbus 

cuts under way, 2009). Volgens de Royal Mail konden de subsidies en de beperkte ritopbrengsten de 

kosten niet voldoende dekken. De kosten rezen letterlijk de pan uit. In Schotland werd bijvoorbeeld 

een dienst aangeboden waar in 50 ritten slechts één passagier van gebruikmaakte. Het onderhouden 

van die dienst kostte 1800 pond per passagier (Royal Mail under fire as postbus cuts under way, 2009). 

De kosten voor de reiziger variëren van 2 tot 5 pond voor een enkele rit 

 

Betrouwbaarheid 

De beperkte hoeveelheid ritten die wordt aangeboden en het niet garanderen van overstappen zijn 

beperkende factoren van de Postbus. Omdat de prioriteit wordt gegeven aan het afleveren van post, 

zijn de eerder genoemde twee punten bijzaken. Dat neemt niet weg dat de het succes van de Postbus 

voor een groot deel staat of valt bij de betrouwbaarheid van de dienstregeling. Alleen als reizigers 

ervan op aankunnen dat de busjes op de afgesproken tijd langs de haltes rijden, zullen zij van de 

dienst gebruikmaken.  

 

4.8.3 Belangrijkste conclusies 

Bij de Postbus staat het postvervoer centraal en is reizigersvervoer een mooie bijkomstigheid. Het is 

voor inwoners van rurale gebieden goed om te weten dat er enkele keren per dag vervoer in hun dorp 

komt, maar het succes wordt onder meer bepaald door een betrouwbare dienstregeling en de 

mogelijkheid om over te stappen op het regulier openbaar vervoer. Als reizigers het risico lopen dat zij 

niet meer terug kunnen reizen, is de Postbus een onaantrekkelijke manier om de first of last mile te 

overbruggen. 

 

Reizigersbehoeften 
Doelgroepen 

Ouderen Jongeren Gehandicapten 

Flexibiliteit    

Reistijd    

Toegankelijkheid    

Beschikbaarheid    

Kosten    

Betrouwbaarheid    

Tabel 14: Algemeen oordeel Postbus. 
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4.9 Clare Accessible Transport (C.A.T.) 
 

CLARE ACCESSIBLE TRANSPORT (C.A.T.) 
Locatie Clare, Ierland 

Status Actief 

Kenmerken 

Doelgroep Iedereen met een vervoerbehoefte die niet kan worden ingevuld 

Financiering Subsidies / sponsoring 

Dienstregeling Aanbodgericht 

Route en halte Vaste route en vaste haltes 

Reservering Niet van toepassing 

 

4.9.1 Beschrijving 

Clare Accessible Transport (C.A.T.) is een openbaar 

vervoerdienst in de Ierse County Clare (figuur 26). Het is 

opgezet met het doel om inwoners van 

plattelandsgebieden uit een sociaal isolement te halen. 

Gebleken is namelijk dat sommige inwoners zeer 

afhankelijk zijn van openbaar vervoer, omdat ze 

bijvoorbeeld geen rijbewijs hebben, maar wel naar hun 

werk willen gaan. In tegenstelling tot veel andere 

vervoersystemen op het platteland, wordt er met een 

aanbodgerichte dienstregeling gewerkt, die echter op 

basis van de behoeften vanuit de verschillende dorpen is 

samengesteld. Concreet houdt dat in dat reizigers vooraf 

via een website de dienstregeling kunnen raadplegen. De ene lijn rijdt op werkdagen vier ritten per 

dag, een andere lijn rijdt bijvoorbeeld alleen op zaterdag. Iedere lijn is met specifieke doelen opgezet. 

Zo zijn er in het weekend speciale “shoplijnen” (’s ochtends heen en ’s middags terug), terwijl 

doordeweeks ook bij ziekenhuizen en andere zorgvoorzieningen wordt gestopt; die lijnen zijn onder 

meer bedoeld voor ouderen of forensen.    

 

4.9.2 Analyse 

Flexibiliteit 

De routes en haltes van de buslijnen liggen vast en zijn onder meer via een website raad te plegen 

(figuur 27). Er zijn bepaalde haltes in de route opgenomen waar een overstap mogelijk is op andere 

busdiensten. Veel lijnen zijn dan ook bedoeld om de first mile en last mile mee te overbruggen. De 

routes zijn samengesteld op basis van de behoeften van reizigers. Dat heeft ertoe geleid dat geen 

enkele lijn hetzelfde is en de tijden en dagen waarop er wordt gereden per lijn verschillen. 

 

Reistijd 

De reistijd is over het algemeen langer dan wanneer voor de auto wordt gekozen. Het concept is 

echter gebaseerd op het aanbieden van vervoer voor zoveel mogelijk mensen. Openbaar vervoer is 

niet voor niets het meest interessant als er veel reizigers van A naar B moeten reizen (KpVV, 2013a). 

Ondanks dat er sprake is van rurale gebieden, wordt getracht om dit principe ook op het platteland 

toe te passen, terwijl dat vanwege de verspreide vraag en lage dichtheden haast onmogelijk is (KpVV, 

2013a; Velaga et al., 2012). 

 

Toegankelijkheid 

Reservering van ritten is voor de meeste lijnen niet nodig. Wel wordt het netwerk steeds meer 

uitgebouwd met nieuwe lijnen, die bijvoorbeeld ’s avonds naar een bioscoop rijden. Die rit(ten) zouden 

ook door uitgaanspubliek gebruikt kunnen worden. Voor die ritten is het wel nodig om te reserveren, 

omdat de bus alleen rijdt bij voldoende animo. Hier komt het bottum-up plannen duidelijk naar voren 

Figuur 26. Busje van Clare Accessible Transport. 
Bron: Flickriver (2010). 
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(KpVV, 2013a). Het aanbod wordt voortdurend afgestemd op de vraag naar openbaar vervoer. De 

toegankelijkheid van de bussen is gewaarborgd doordat zij over een lage instap beschikken. Iedere 

reiziger, ongeacht de fysieke gesteldheid, kan dus van het vervoer gebruikmaken. 

 

Beschikbaarheid 

Wie op de website van Clare Accessible Transport kijkt, zal zich wellicht verbazen over het beperkt 

aantal ritten dat wordt aangeboden. Sommige lijnen rijden namelijk maar twee ritten per week (heen 

en terugrit), terwijl ook lijnen die op weekdagen rijden soms maar vier ritten per dag aanbieden. Van 

een dienstregeling met vaste intervallen is dus geen sprake. Het project is echter opgezet met de 

gedachte om bij de bevolking te informeren naar hun vervoerbehoeften. Op basis van al die informatie 

is een dienstregeling samengesteld waarmee een groot deel van die behoeften wordt bevredigd. 

 

Kosten 

Ook de C.A.T. is voor een groot deel afhankelijk van subsidies en sponsorgelden, aangezien slechts 

11% van de kosten wordt gedekt door de ritopbrengsten (Pobal, z.j., p.1). Iets meer dan de helft van de 

ruim €600.000,- die het project per jaar kost (2008; Pobal, z.j., p.1) wordt gefinancierd door de Rural 

Transport Programme, dat een jaarlijkse bijdrage levert aan C.A.T.. Samen met ander overheidsgeld 

wordt hiermee 73% van de kosten gedekt. Het bedrag dat reizigers betalen voor de ritten is afhankelijk 

van de afstand die ze afleggen. Kaartjes zijn uitsluitend online te bestellen of te verkrijgen bij tientallen 

uitgiftepunten. Het is niet mogelijk om ze bij de chauffeur te kopen. 

 

Er wordt bespaard op de kosten doordat er alleen ritten worden aangeboden waar ook vraag naar is. 

In overleg met de bevolking kan de dienstregeling worden aangepast, door bijvoorbeeld ritten toe te 

voegen of niet meer aan te bieden. 

 

Betrouwbaarheid 

Net als bij de Postbus, worden met 

C.A.T. een beperkt aantal ritten per dag 

of week aangeboden. Reizigers dienen 

hun rit dus goed vooraf te plannen. Dat 

neemt niet weg dat zij ervan op 

aankunnen dat er een rit wordt 

aangeboden en dat zij hun 

bestemming bereiken. Wie echter een 

rit mist, moet soms meerdere uren tot 

een dag wachten tot een volgende rit 

wordt aangeboden. 

 

4.9.3 Belangrijkste conclusies 

De belangrijkste kernwaarde van C.A.T. is dat het inspeelt op de behoeften van de reiziger. Er wordt 

veel tijd besteed aan het inwinnen van informatie omtrent de vervoerbehoeften. 

 

“A critical success factor of CAT is the consultation undertaken with the local community. It 

involves a process whereby CAT collects and absorbs the different views of people in the 

community, by adopting different consultation methodologies. There are many facets to the 

consultation process; CAT has meetings with community groups and agencies, carries out 

passenger surveys, talks to trusted members of the community (Pobal, z.j.).” 

 

De Scottisch Executive Central Research Unit (2002, p.5), die veronderstelt dat er op verschillende 

manieren onderzoek gedaan kan worden naar de reizigersbehoeften, onderscheidt onder meer de 

community need, ofwel gemeenschapsbehoefte naar openbaar vervoer. Het initiatief in Clare is op dit 

principe gebaseerd. De Scottisch Executive Research Unit (2002) geeft aan dat er op basis van die 

behoefte wordt getracht om een minimaal aanbod openbaar vervoer aan te bieden. Vanuit het 

Figuur 27: Dienstregelingtabel van C.A.T.. Deze lijn rijdt 

bijvoorbeeld alleen op vrijdag twee ritten 
(http://www.catconnects.ie). 
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oogpunt van de flexibiliteit en beschikbaarheid van vervoer vormt dit een nadeel. Er zijn immers maar 

een paar momenten per dag waarop reizigers van het vervoer gebruik kunnen maken. Een ander punt, 

dat ook betrekking heeft op de kosten is de toegankelijkheid van het vervoer. De tarieven verschillen, 

maar komen ongeveer overeen met landelijke tarieven. Het is wel zo dat de kaartjes voorafgaand aan 

de reis moeten worden aangeschaft, waardoor het maken van impulsieve ritten zijn uitgesloten. 

Reizigers moeten dus goed geïnformeerd zijn. De toegankelijkheid van de bussen is in ieder geval 

gewaarborgd en zelfs een onderdeel van de doelstellingen van C.A.T.. Iedereen kan het voertuig dus 

zelfstandig betreden.  

 

Reizigersbehoeften 
Doelgroepen 

Ouderen Jongeren Gehandicapten 

Flexibiliteit    

Reistijd    

Toegankelijkheid    

Beschikbaarheid    

Kosten    

Betrouwbaarheid    

Tabel 15: Algemeen oordeel C.A.T. 
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4.10  Fietsen naar bushalte / treinstation 

 

FIETSEN NAAR BUSHALTE / TREINSTATION 
Locatie Wereldwijd 

Status Actief 

Kenmerken 

Doelgroep Niet gedefinieerd 

Financiering Subsidie 

Dienstregeling Niet van toepassing 

Route en halte Route niet gedefinieerd; vaste opstappunten: treinstation en bushalte 

Reservering Niet van toepassing 

 

4.10.1 Beschrijving 

Voor het afleggen van de first mile en last mile 

hoeven niet per se openbaar vervoerinitiatieven 

ontwikkeld te worden. De fiets is met 40% een 

van de meest gebruikte vervoermiddelen in het 

voor- en natransport (Fietsberaad, 2007). Bij 

veel bushaltes zijn echter niet altijd voldoende 

stallingplaatsen aanwezig. De lokale 

fietsersbonden, van Groningen tot Limburg, 

geven aan dat zij hierover de meeste klachten 

van fietsers ontvangen. Zelfs wanneer de 

stallingsplaatsen wel aanwezig zijn (figuur 28), 

dan is het belangrijk dat de reiziger de 

beschikking heeft over een fiets. Initiatieven 

met de fiets kunnen gecombineerd worden met 

openbaar vervoerinitiatieven (zie het initiatief 

waarbij fietsen in de bus of trein worden meegenomen), maar kunnen ook op zichzelf staan. In 

Nederland is de OV-fiets één van de omvangrijkste initiatieven om de first mile en last mile mee te 

overbruggen. Op meer dan 200 stationslocaties hebben reizigers de mogelijkheid om, mits zij een 

abonnement hebben, een fiets te huren. Hoewel het aantal locaties waar de fiets verkrijgbaar is jaarlijks 

wordt uitgebreid, is de OV-fiets voornamelijk beschikbaar in de grotere plaatsen. Via (bewaakte) 

fietsenstallingen, fietskluizen en zogenaamde “bike dispensers” kunnen reizigers de fiets eenvoudig 

gebruiken. In de Verenigde Staten zijn “bike transit centres” ontwikkeld: afgesloten systemen waar 

reizigers een fiets kunnen huren.  
 

4.10.2 Analyse 

Flexibiliteit 

Het is noodzakelijk dat de wegbeheerder (vaak de gemeente) zorg draagt voor het aanbieden van 

fietsenrekken bij bushaltes en treinstations. Een belangrijk gegeven waarmee rekening moet worden 

gehouden, is dat niet alle reizigers beschikken over een fiets. Juist voor die mensen zou het handig zijn 

als er bij de bushalte fietsen beschikbaar worden gesteld die reizigers (tegen betaling) kunnen huren. 

Nadeel hiervan is dat hiervoor speciale kluizen gebouwd moeten worden, waarbij het kostenaspect om 

de hoek komt kijken. Zeker bij haltes met weinig in- en uitstappers is het vanuit kostenoogpunt 

onverstandig om te investeren in grote fietskluizen. Aan de andere kant, als er in de toekomst 

zogenaamde “stamnetten” ontstaan (sterke buslijnen; zie de inleiding), dan is het reizigersaanbod op al 

die lijnen over het algemeen voldoende om een groot deel van de kosten te kunnen dekken. 

Investeringen in haltes en bijbehorende voorzieningen om de first mile en last mile te overbruggen, 

kunnen zich dan terugverdienen. In de Verenigde Staten is het principe van “Bikestations” in opkomst, 

waarbij relatief kleine bewaakte fietsenstallingen (ca. 25 stallingsplaatsen) worden gerealiseerd waar 

Figuur 28. Fietsenstalling bij busstation Abbekerk. 

Bron: eigen foto. 
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reizigers hun fiets kunnen stallen. Qua voorzieningenaanbod verschillen de Bikestations. Naast 

fietsenrekken zijn er soms toiletten, kluizen of fietsenmakers te vinden (White-Kjoss, 2011). Verder 

kunnen er stations worden onderscheiden waar reizigers hun fiets kwijt kunnen. Omdat hier grotere 

stromen reizigers op af komen, is het rendabeler om daar fietsen aan te bieden voor verhuur. 

 

Reistijd 

Van alle initiatieven heeft de fiets over het algemeen de langste reistijd en loopt de VF-waarde op tot 

2. Mits er voldoende fietsen beschikbaar zijn voor het afleggen van de last mile, zal de “dode tijd” 

relatief kort zijn ten opzichte van het wachten op aansluitend (openbaar) vervoer. Arien de Jong van de 

Fietsersbond (interview, 30 juli 2013) geeft aan dat fietsen worden gebruikt voor afstanden tot 7,5 

kilometer. Met een elektrische fiets zijn reizigers bereid om langere afstanden af te leggen, maar het 

verkort uiteraard ook de reistijd op de korte afstanden.  

 

Toegankelijkheid 

Wanneer reizigers van hun eigen fiets gebruikmaken, dan is er van een reservering geen sprake. Er 

bestaat uiteraard een kans dat er onvoldoende stallingplaatsen aanwezig zijn bij de bushalte of het 

treinstation, maar fietsers hebben daar over het algemeen lak aan: ze parkeren hun fiets desnoods op 

een plek waar dit eigenlijk niet is toegestaan. Ook huurfietsen kunnen (meestal) niet gereserveerd 

worden. Dit brengt risico’s met zich mee, als reizigers er blindelings van uitgaan dat er 

huurmogelijkheden zijn bij het station van waaruit zij hun last mile willen overbruggen. Ton Ettema, 

voorzitter van Rocov Fryslân, geeft een voorbeeld van een groepje mensen dat met de trein ergens op 

bezoek gaat en van de fiets gebruik wil maken. “Stel dat ik met twee personen ben, en dat er nog maar 

één fiets aanwezig is” (persoonlijke communicatie, 16 mei 2013). Met moderne technologie, websites 

of apps, zou het mogelijk moeten zijn om actuele informatie op te kunnen vragen over fietsverhuur bij 

treinstations. Op die manier gaan reizigers met meer zekerheid op weg en kunnen zij gegarandeerd 

hun last mile overbruggen. Een fiets is dan ook goed te integreren in het totale vervoernetwerk zoals 

Velaga et al. (2012) het omschrijven. 

 

Beschikbaarheid 

Vaak kan er 24 uur per dag gebruik worden gemaakt van een huurfiets. Nadeel van de 24uurs 

beschikbaarheid is dat er niet altijd bussen of treinen aan zullen aansluiten, omdat de dienstregeling 

meestal rond uiterlijk 1.00 uur ‘s nachts eindigt. Een voordeel is dat de fiets een alternatief kan zijn 

voor het overige voor- of natransport, dat in de late uren vaak niet meer rijdt. Het brengt wel de 

consequentie met zich mee dat reizigers een afstand met de fiets moeten afleggen die zij normaal 

gesproken met de bus zouden afleggen. 

 

Kosten 

Het financieren van stallingplaatsen voor fietsen is in sommige gevallen een taak van de overheid. Zo 

zullen gemeenten zorgen voor fietsenstallingen bij bushaltes, omdat het beheer daarvan bij de 

gemeente ligt. In Nederland is dat bij treinstations een ander verhaal, omdat de Nederlandse 

Spoorwegen (NS) de stallingen beheren. Uiteraard kunnen gemeenten in de nabije omgeving ook 

(aanvullende) fietsenstallingen aanbieden. Wanneer het om bewaakte fietsenstallingen gaat dienen 

reizigers een bepaalde bedrag af te staan, maar over het algemeen hoeft er niet te worden betaald 

voor het stallen van fietsen. In die zin leunen dergelijke initiatieven sterk op subsidies, omdat de 

kosten niet worden gedekt door stallingtarieven.  

 

Voor de OV-fiets betalen gebruikers jaarlijks abonnementskosten (€10,-) waarmee zij de fiets zo vaak 

zij willen kunnen huren. De kosten bedragen anno 2013 €3,15 per dag. Doordat met de OV-chipkaart 

wordt gewerkt, wordt het huurbedrag automatisch van de rekening van de reiziger afgeschreven. 

Gebruikmaken van de fiets is qua kosten dus laagdrempelig en in het geval van huren soms zelfs 

goedkoper dan het openbaar vervoer. 
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Betrouwbaarheid 

Met de fiets hebben reizigers hun rit zelf in handen, wat dus betekent dat de reiziger ook zelf invloed 

uitoefent op reis naar zijn of haar eindbestemming. De betrouwbaarheid wordt voor het grootste del 

beïnvloed door het al dan niet aanwezig zijn van huurfietsen om de last mile te overbruggen. Alleen 

als reizigers daar van op aankunnen, is het initiatief aantrekkelijk, een belangrijke voorwaarde voor de 

acceptatie van het initiatief (Ambrosino et al., 2003). 

 

4.10.3 Belangrijkste conclusies 

De belangrijkste opmerkingen hebben betrekking op de reistijd, beschikbaarheid en de 

toegankelijkheid van de fiets als vervoermiddel. Voor lange afstanden (langer dan 7,5 kilometer) is de 

fiets geen ideaal vervoermiddel vanwege de tijd die met het reizen gemoeid is. De elektrische fiets is in 

opkomst en begint van het imago af te komen dat de fiets alleen voor ouderen is bedoeld. Voldoende 

stallingsplaatsen zijn echter, zo benadrukt de Fietsersbond, een belangrijk aandachtspunt, omdat de 

beschikbaarheid van vervoer de betrouwbaarheid van het initiatief verhoogt. Verder geldt dat ouderen 

en gehandicapten de fiets als vervoermiddel niet gebruiken omdat zij daar fysiek niet toe in staat zijn, 

al biedt de elektrische fiets voor ouderen een uitkomst. 

 

Reizigersbehoeften 
Doelgroepen 

Ouderen Jongeren Gehandicapten 

Flexibiliteit    

Reistijd    

Toegankelijkheid    

Beschikbaarheid    

Kosten    

Betrouwbaarheid    

Tabel 16: Algemeen oordeel Fietsen naar OV. 
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4.11 Fiets meenemen in openbaar vervoer 
 

FIETS MEENEMEN IN OPENBAAR VERVOER 
Locatie Wereldwijd 

Status Actief 

Kenmerken 

Doelgroep Niet gedefinieerd 

Financiering Subsidie 

Dienstregeling Aanbodgericht 

Route en halte Afhankelijk van openbaar vervoerdienst 

Reservering Niet van toepassing 

 

4.11.1 Beschrijving 

Het meenemen van de (vouw)fiets in het openbaar vervoer is 

niet nieuw, maar het wordt in Nederland weinig toegepast en 

(daardoor) ontmoedigd; alleen de bussen die door de 

Westerscheldetunnel rijden nemen fietsen mee (Reith, 2010). 

Ook op de waterbussen in de regio Dordrecht en op regionale 

spoorlijnen wordt het meenemen van de fiets aangemoedigd 

(www.waterbus.nl). De beperkte stimulering van het 

meenemen van de fiets is opvallend, zo stellen velen, omdat 

Nederland bekend staat als zeer fietsvriendelijk. Binnen de 

totale keten zou het praktisch zijn om de fiets mee te mogen 

nemen in de bus of trein, omdat op die manier ook de first 

mile en last mile eenvoudig afgelegd kunnen worden (zie als 

voorbeeld figuur 29). Wie nu met de fiets en trein wil reizen, heeft daar vaak twee fietsen voor nodig: 

één om van het woonadres naar het station te reizen en één om de last mile mee af te leggen. Het 

meenemen van fietsen kan op meerdere manieren: door de fiets mee te nemen in de bus, of door de 

fiets op een rek voor of achter de bus te plaatsen. Vanwege de Europese wetgeving is dat laatste 

echter niet toegestaan (Reith, 2010; Broer, 2011), hoewel er op de Veluwe wel mee is 

geëxperimenteerd. 

 

4.11.2 Analyse 

Flexibiliteit 

Een van de redenen dat het meenemen van de fiets in Nederland niet is toegestaan, zou te maken 

kunnen hebben met de hoeveelheid fietsers die het land telt. In landen als Duitsland of Zwitserland, 

maar ook in Canada, waar veel bussen met een rek voorop rijden, zijn veel minder fietsers. Broer (2011) 

citeert Bram Van den Bulcke van de Vlaamse reizigersvereniging TreinTramBus: “De kans dat het 

meeneemsysteem [daar] hinder veroorzaakt is dus veel kleiner. Wij hebben meer angst voor succes.” 

Dat onderschrijft Arien de Jong van de Fietsersbond (interview, 30 juli 2013), die aangeeft dat het 

aanbod in Nederland veel groter zal zijn – zelfs op het platteland. Het is in dat opzicht interessanter 

om te investeren in haltes met voldoende stallingsplaatsen, zodat de overstap tussen fiets en bus of 

trein aantrekkelijker wordt. De aanwezigheid van kluizen is dan wel vereist, “want iemand met een 

elektrische fiets zal die niet zo snel tegen een boom plaatsen”, aldus De Jong. 

 

Reistijd 

De reistijd van een OV/fiets-rit is niet aanzienlijk korter of langer dan wanneer de fiets bij de bushalte 

wordt gestald en de rit met het openbaar vervoer wordt voortgezet. De reistijd wordt vooral beïnvloed 

door een afname van de “dode tijd”, dus de tijd die gemoeid is met het huren van een fiets om de last 

mile te overbruggen of het wachten op aansluitend vervoer; de reiziger neemt het vervoer voor de first 

en last mile immers met zich mee. 

 

Figuur 29. Fietsenrekken in de bus. Bron: 

Healthy Mountain Communities (z.j.). 
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Toegankelijkheid 

Wanneer het meenemen van fietsen is toegestaan, dan wordt de reiziger in sommige gevallen 

geadviseerd of verplicht om daarvoor te reserveren. Reith (2010) haalt het voorbeeld aan van de 

buslijnen die door de Westerscheldetunnel rijden en waar reizigers de mogelijkheid hebben om hun 

fiets mee te nemen. Voor die service moet sowieso gereserveerd worden als er in de spits gereisd 

wordt of als het reisgezelschap meer dan 3 personen bedraagt (www.connexion.nl). Waar het in ieder 

geval op neerkomt is dat reizigers er niet zonder meer vanuit mogen gaan dat zij hun fiets mee 

kunnen nemen in de bus of trein. Dat heeft enerzijds te maken met de beperkte beschikbaarheid voor 

fietsen, anderzijds met het beleid van de vervoerder. De ene vervoerder is daar flexibeler in dan de 

andere. 

 

Beschikbaarheid 

Het meenemen van de fiets in het openbaar vervoer kent op het gebied van beschikbaarheid twee 

beperkingen: enerzijds moet er openbaar vervoer aanwezig zijn om de grootste afstand mee af te 

leggen, anderzijds moet dat openbaar vervoer over (voldoende) fietsrekken beschikken. Met name het 

tweede punt is in dit geval interessant, omdat in geval van beschikbaarheid van openbaar vervoer 

geen specifieke buslijnen of treintrajecten zijn onderzocht. Wie met de trein reist kan er over het 

algemeen van uitgaan dat er buiten de spits voldoende ruimte is om een fiets mee te nemen; in de 

spits is in Nederland uitsluitend het gebruik van vouwfietsen toegestaan. Wat het busvervoer betreft is 

het meenemen van de fiets een stuk minder eenduidig en reizigers moeten er vanuit gaan dat fietsen 

niet meegenomen mogen worden, al is het beleid voor vouwfietsen soepeler. Volgens Ambrosino et al. 

(2003) moet bij een vervoersinitiatief gekeken worden of de gebruiker het zal accepteren. Een 

OV/fiets-rit is op dit moment vooral aantrekkelijk als er met de trein wordt gereisd. 

 

Kosten 

Het faciliteren van fietsen kost ruimte en daar gaan de meeste kosten in zitten. De NS kiest er 

bijvoorbeeld liever voor om de kostbare ruimte te besteden aan zitplaatsen en geeft ook toe dat het 

meenemen van fietsen wordt ontmoedigd (Broer, 2011). In het verleden reden er op bepaalde 

trajecten (Zandvoort-Maastricht) nog speciale fietsrijtuigen mee, maar daar is tegenwoordig geen 

sprake meer van. Bij de regionale vervoerders is het (gratis) meenemen van fietsen vaak opgenomen in 

de concessie-eisen, dus zij zijn verplicht om er ruimte voor te reserveren. Dit is bijvoorbeeld het geval 

op het traject Leeuwarden-Harlingen. Wat voor de trein geldt, is ook van toepassing op de bus. Ruimte 

voor fietsen gaat altijd ten koste van ruimte voor reizigers. Een reiziger met fiets neemt bijvoorbeeld 

vier zitplaatsen in beslag. Het meenemen van fietsen is in het buitenland in veel gevallen gratis, in 

Nederland vraagt de NS er sowieso €6,- voor (prijspeil 2013), ongeacht de afstand die ermee wordt 

afgelegd. 

 

Betrouwbaarheid 

Zoals reeds gezegd, heeft de betrouwbaarheid in dit geval vooral betrekking op enerzijds de 

beschikbaarheid van het vervoer en anderzijds op de beschikbaarheid van voldoende fietsplaatsen in 

de bus of trein. Een belangrijk voordeel is dat de reiziger tijdens de totale reis vervoer tot zijn of haar 

beschikking heeft, waardoor het overbruggen van de first en last mile gegarandeerd zijn.  

 

4.11.3 Belangrijkste conclusies 

Het initiatief om fietsen mee te nemen in het openbaar vervoer, kan niet eenduidig worden 

beoordeeld. Dat komt omdat bijvoorbeeld de kosten en betrouwbaarheid laag en respectievelijk hoog 

zijn als het uitsluitend gaat om het gedeelte dat wordt afgelegd met de fiets; de reiziger heeft dat deel 

immers zelf in de hand. Het initiatief zal voor ouderen en gehandicapten echter minder aantrekkelijk 

zijn, aangezien zij fysiek niet altijd in staat zijn om van de fiets gebruik te maken. Er kan verder nog een 

opmerking worden gemaakt over de beschikbaarheid van het vervoer. Het initiatief slaagt namelijk 

alleen als reizigers over een fiets beschikken, maar die ook mee kunnen nemen in het openbaar 

vervoer. Zo lang niet iedere bus voldoende ruimte heeft om de (vouw)fiets mee te nemen, scoort de 

beschikbaarheid laag, en ook de betrouwbaarheid komt daar mee in het gedrang, zoals eerder al is 



 

- 71 - 

 

aangegeven. Voor jongeren zal de reistijd positieve gevolgen kunnen hebben, omdat zij de reis voor 

een deel met het openbaar vervoer afleggen. Er komen, kortom, nogal wat onzekerheden kijken bij 

een OV/fiets-rit, waardoor het initiatief in Nederland nog voor verbetering vatbaar is. 

 

Reizigersbehoeften 
Doelgroepen 

Ouderen Jongeren Gehandicapten 

Flexibiliteit    

Reistijd    

Toegankelijkheid    

Beschikbaarheid    

Kosten    

Betrouwbaarheid    

Tabel 17: Algemeen oordeel Fiets in OV. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 
 

In dit hoofdstuk worden naar aanleiding van de resultaten uit hoofdstuk 4 conclusies getrokken. Dat 

gebeurt in paragraaf 5.1 in twee delen: in het eerste deel wordt ingegaan op aantrekkelijke initiatieven 

voor de drie doelgroepen, in het tweede deel worden algemene conclusies getrokken met betrekking 

tot de vervoerinitiatieven. In paragraaf 5.2 worden aanbevelingen gedaan voor beleid, waarna in 

paragraaf 5.3 wordt ingegaan op aanbevelingen voor vervolgonderzoek. In de afsluitende paragraaf 

5.4 staat een reflectie op het onderzoek centraal waarin verbeteringen worden voorgesteld. 

 

5.1 Conclusies 
Aan de hand van een bureauanalyse en interviews met reizigers en belangenorganisaties, zijn 10 

vervoersinitiatieven beoordeeld op hun voor- en nadelen. Dit is gebeurd aan de hand van de volgende 

vraag: 

 

Welke initiatieven voor (openbaar) vervoersystemen zijn er in Nederland en het buitenland ontwikkeld 

waarmee inwoners van rurale gebieden de first mile en last mile kunnen overbruggen en wat zijn de 

voor- en nadelen van die systemen? 

 

Er is in dit onderzoek niet alleen gekeken naar busvervoer, want er zijn ook voorbeelden van 

initiatieven waarin een rol is weggelegd voor de auto of de fiets. In totaal zijn tien initiatieven 

beoordeeld aan de hand van zes criteria: flexibiliteit, reistijd, toegankelijkheid, beschikbaarheid, kosten 

en betrouwbaarheid. Enkele belangrijke bevindingen per initiatief zijn opgenomen in tabel 18. Voor de 

analyse is gebruikgemaakt van literatuur en informatie die is vergaard door middel van interviews met 

reizigers en belangenorganisaties. Er is met name gelet op de behoeften van de reizigersgroepen 

ouderen, jongeren en gehandicapten. Op basis van deze informatie kunnen, uitgesplitst naar de 

doelgroepen, de volgende conclusies worden getrokken. 

 

5.1.1 Conclusies per doelgroep 

Ouderen 

Aantrekkelijke initiatieven voor ouderen: Buurtbus, Regiotaxi, Multibus, Byabussen 

 

Van de 10 beoordeelde initiatieven zijn vooral de Buurtbus, Regiotaxi, Multibus en Byabussen 

interessant voor ouderen. Deze initiatieven zijn namelijk redelijk tot zeer flexibel van opzet. Velaga et 

al. (2012) geven aan dat vervoerinitiatieven deel uit moeten maken van een totaal vervoernetwerk, 

omdat een zogenaamde “stand alone” niet effectief is. De genoemde initiatieven sluiten aan op 

regulier openbaar vervoer. De beperkte dienstregeling en het “stand alone” effect hebben er 

waarschijnlijk toe geleid dat de Omnibus in Burdaard vroegtijdig is stopgezet omdat er te weinig 

reizigers van gebruikmaakten. Wat betreft de reistijd scoren de vier initiatieven, met uitzondering van 

de Regiotaxi, hoog en benaderen zij in een enkel geval de reistijd van de auto (Byabussen). De 

Regiotaxi compenseert de langere reistijd met het de grotere toegankelijkheid van de dienst, 

bijvoorbeeld in de vorm van een bus met lage vloer of extra hulp bij het instappen. De overige 

genoemde initiatieven beschikken niet (altijd) over een toegankelijk vervoermiddel. Ouderen vinden 

het overigens geen probleem om met anderen samen te reizen, maar bij voorkeur alleen als zij de 

bestuurder kennen. Een initiatief als de Digitale duim valt voor ouderen daarom af. Op kleinere schaal, 

dus binnen de buren-, vrienden- of familiekring, kan dit zogenaamde carpoolen wel worden 

vormgegeven voor deze doelgroep. 

 

Jongeren 

Aantrekkelijke initiatieven voor jongeren: Buurtbus, Digitale duim, Byabussen, Fietsen naar OV 

 

Van de drie onderzochte doelgroepen zijn jongeren het meest gebaat bij een korte reistijd, want het 

liefst benadert een vervoerinitiatief de reistijd van de auto. In dat geval komen al snel initiatieven als 
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de Digitale duim en Byabussen in aanmerking voor deze doelgroep. Het nadeel van deze initiatieven is 

dat ervoor gereserveerd moet worden, waardoor impulsritten lastig te maken zijn. Jongeren zullen dan 

ook sneller een beroep doen op familie, vrienden of buurtgenoten als zij vervoer nodig hebben, omdat 

een afspraak op die manier sneller is gemaakt. Hoewel uit het door Ferreira, Charles & Tether (2007) 

opgestelde “profiel” van jongeren blijkt dat zij bereid zijn om zich aan te passen aan de dienstregeling, 

zitten hier uiteraard grenzen aan. Reizigers moeten er van op aan kunnen dat zij zowel een heen- als 

een terugrit kunnen maken. Voor jongeren geldt dan ook dat met name de Omnibus, Postbus en 

C.A.T. afvallen als vervoermiddel. Het beperkt aantal ritten dat middels deze initiatieven worden 

aangeboden, zorgt ervoor dat jongeren daar goed rekening mee moeten houden in hun planning. 

Voor jongeren die dagelijks naar school of werk moeten en vooral veel verschillende behoeften 

hebben is een flexibel vervoerinitiatief met voldoende ritten gewenst. Willen jongeren voor een 

bepaalde zekerheid kiezen, dan is de buurtbus voor hen een aantrekkelijk initiatief. Fietsen naar een 

openbaar vervoerhalte is alleen interessant als er voldoende fietsenstallingen aanwezig zijn en de 

fietsafstand niet te lang is. Zij zijn in hun voor- en natransport echter niet afhankelijk van derden, 

omdat zij over een (eigen) fiets beschikken. Hun actieradius neemt daarnaast toe met een elektrische 

fiets, die ook steeds vaker bij jongeren wordt gesignaleerd.  

 

Gehandicapten 

Aantrekkelijke initiatieven voor gehandicapten: Regiotaxi, C.A.T.  

 

Voor gehandicapten geldt dat toegankelijkheid een belangrijke rol speelt. Het is de eerste voorwaarde 

om daadwerkelijk van het vervoer gebruik te kunnen maken. De meeste beoordeelde initiatieven 

scoren hierop echter slecht, omdat de vervoermiddelen geen lage instap hebben of onvoldoende 

ruimte bieden voor een rolstoel. De initiatieven die het beste tegemoetkomen aan deze eis zijn de 

regiotaxi en het Ierse initiatief C.A.T. Voor de regiotaxi geldt wel dat meer toegankelijkheid leidt tot 

hogere kosten (duurder tarief) en een langere reistijd en dit aspect is minder van toepassing bij C.A.T. 

Toch zijn ook andere initiatieven aantrekkelijk voor gehandicapten, al vallen die snel af vanwege de 

beperkte toegankelijkheid. Initiatieven als de Digitale duim en Byabussen kosten weinig tot niets en 

benaderen zelfs de reistijd van de auto. Toch kunnen gehandicapten er niet bij voorbaat van op aan 

dat zij mee kunnen reizen. Alleen als zij ervan op aankunnen dat de chauffeurs bereid zijn om hen te 

helpen met instappen en/of het voertuig goed toegankelijk is, dan zijn ook die initiatieven interessant 

voor deze doelgroep. Bij de analyse van de Digitale duim werd al aangegeven dat inwoners op het 

platteland vaak een beroep doen op buren, familie en vrienden. Ook gehandicapten kunnen dat doen; 

daar is niet per se een initiatief als Byabussen of de Digitale duim voor nodig. 

 

5.1.2 Algemene conclusies per criterium 

Flexibiliteit 

Een flexibele, vraagafhankelijke vervoerdienst biedt voordelen ten opzichte van een aanbodgerichte 

vervoerdienst. Een aanbodgerichte vervoerdienst kan niet altijd inspelen op de wensen van reizigers en 

is alleen interessant als er grote stromen mensen worden vervoerd (Li & Quadrifoglio, 2010; Velaga et 

al., 2012). In rurale gebieden is een aanbodgerichte vervoerdienst daarom zelden interessant, omdat er 

met uitzondering van enkele ritten in de spits, zelden veel mensen tegelijkertijd reizen. Velaga et al. 

(2012) gaven ook aan dat vervoerinitiatieven deel uit moeten maken van een totaal vervoernetwerk, 

omdat een zogenaamde “stand alone” niet effectief is. De beperkte dienstregeling en het “stand alone” 

effect hebben er waarschijnlijk toe geleid dat de Omnibus in Burdaard vroegtijdig is stopgezet omdat 

er te weinig reizigers van gebruikmaakten. Verder laat de integratie van de fiets in de totale 

vervoerketen nog te wensen over. Reizigers van de buurtbus zien het meenemen van een (vouw)fiets 

in de bus als omslachtig. Voor de langere afstanden is een combinatie van fiets en openbaar echter 

wenselijk. Ook in het voor- en natransport zijn er nog verbeteringen mogelijk. Zo wordt een gebrek 

aan fietsrekken op veel plaatsen als een gemis gezien.   
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Reistijd 

De reistijd wordt gemeten met behulp van de VF-waarde en geeft aan hoeveel langzamer of sneller 

een initiatief is ten opzichte van de auto (Projectbureau Integrale Verkeers- en Vervoerstudies, PIVV, 

1995; Bovy & Van Goeverden, 1994). Het liefst benadert een vervoerinitiatief de reistijd van de auto, 

maar reizigers in ruraal gebied realiseren zich dat dit niet altijd mogelijk is. Vooral jongeren hechten 

waarde aan een korte reistijd, maar die groep is tegelijkertijd afhankelijk van het vervoer dat er 

aangeboden wordt. Vooral de fietsinitiatieven hebben een lange reistijd, maar ook bij de regiotaxi kan 

de reistijd, als gevolg van omrijtijd en mogelijk veel “dode” tijd, aanzienlijk toenemen. 

 

Toegankelijkheid 

Toegankelijkheid is in dit onderzoek uitgesplitst naar de fysieke toegankelijkheid van het vervoer 

(toegankelijke voertuigen) en toegankelijkheid in de vorm van de bekendheid en benaderbaarheid van 

het vervoer (communicatie). Het is niet voldoende om alleen toegankelijke haltes aan te leggen. Er 

dient ook aandacht te worden besteed aan de toegankelijkheid van de vervoermiddelen. In dit 

onderzoek is er, met uitzondering van enkele buurtbussen en het initiatief C.A.T., niet specifiek 

rekening gehouden met reizigers met een fysieke beperking.  

 

Het communicatiegedeelte van toegankelijkheid heeft onder meer betrekking op een soepele 

reservering. Dat betekent dat het eenvoudig moet zijn om vervoer te regelen via de telefoon of het 

internet. Vervoer waarbij een professionele organisatie betrokken is (de concessiehouder) kan 

telefonisch worden gereserveerd. Als het om diensten gaat waarbij uitsluitend reizigers betrokken zijn 

(zoals bij carpoolen), dan gebeurt dit meestal via het internet. Reizigers moeten er in het laatste geval 

van uitgaan dat er niet altijd vervoer beschikbaar is, terwijl men daar (in principe) wel van uit kan gaan 

als er voor vervoer van een concessiehouder wordt gereserveerd. 

 

Een ander belangrijk punt heeft betrekking op de bekendheid van een vervoerdienst. Zo is het bestaan 

van vervoerdiensten niet altijd bekend en is de dienstregeling niet altijd opgenomen in landelijke 

reisplanners. Dit is van invloed op het gebruik ervan en heeft wederom betrekking op het door Velaga 

et al. (2012) genoemde argument dat het platteland alleen goed ontsloten kan worden als (lokale) 

vervoerdiensten onderdeel uit maken van een groter vervoernetwerk. In dit onderzoek is het initiatief 

in Burdaard een voorbeeld van zo’n vrij onbekende vervoerdienst. 

 

Beschikbaarheid 

De beschikbaarheid van vervoer is een belangrijk aspect op het platteland, al geven Velaga et al. 

(2012) aan dat reizigers er rekening mee moeten houden dat vervoer er niet altijd op een 

aanbodgerichte manier kan worden aangeboden. Reizigers moeten er echter wel van op aan kunnen 

dat zij zowel een heen- als een terugrit kunnen maken. Deze beperking doet zich in dit onderzoek 

vooral voor bij de volgende initiatieven: Omnibus, Postbus en C.A.T. Het beperkt aantal ritten dat 

middels deze initiatieven worden aangeboden, zorgt ervoor dat reizigers daar goed rekening mee 

moeten houden in hun planning. Verder is de OV-fiets op een beperkt aantal locaties aanwezig, 

waardoor reizigers op veel plaatsen zijn aangewezen op alternatief openbaar vervoer.  

 

Kosten 

Met uitzondering van de Postbus en de meeste initiatieven van de “Digitale duim”, worden alle 

vervoerdiensten gedeeltelijk gefinancierd met publiek geld. Deze aanvullende financiering blijft nodig 

om het vervoer te kunnen exploiteren. Over de exacte verdeling tussen kosten en opbrengsten van 

een initiatief zijn niet altijd gegevens voorhanden, maar het is in ieder geval duidelijk dat er met 

alternatieve vormen van vervoer kosten worden bespaard ten opzichte van regulier openbaar vervoer. 

Petersen (2009) geeft aan dat kosten het beste bespaard kunnen worden door te bezuinigen op 

personeel. Dat is bij de meeste initiatieven ook het geval, omdat er met vrijwilligers wordt gewerkt 

(buurtbus, Omnibus), of omdat de reiziger het voertuig zelf bestuurt (digitale duim, Byabussen). Wat 

opvalt is dat het concept van Carpooldate.nl, een initiatief dat is opgezet met publiek geld, uiteindelijk 
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ook door meerdere marktpartijen is overgenomen. Er is dus geen noodzaak meer om het initiatief met 

publiek geld voort te zetten. 

 

De Raad voor de Leefomgeving (2012) en Farrington & Farrington (2005) concluderen dat er steeds 

vaker een beroep wordt gedaan op de samenleving bij het oplossen van vervoerproblemen, al wordt 

wel gezegd dat het op lokaal niveau wenselijk is als de overheid bijspringt. In dit onderzoek is dat ook 

terug te zien, met wisselend succes overigens. In het geval van C.A.T. wordt duidelijk gekeken naar de 

lokale vervoerbehoeften en financiert de overheid dus alleen rendabele ritten. Internet blijkt ook een 

goed middel te zijn om vervoer aan te bieden. In feite hoeft er alleen een platform aangedragen te 

worden en organiseren reizigers het vervoer onderling. Doordat het succes wordt opgepikt door 

private partijen, wordt de rol van de overheid in het geval van de noordelijke Nederlandse provincies 

zelfs overbodig. De Omnibus staat wat het succes betreft in schril contrast tot de andere initiatieven. 

Openbaar vervoer is vooral interessant op plekken waar veel mensen van A naar B reizen en op het 

platteland is dit niet het geval, zo concludeert het KpVV (2013a). Het KpVV stelt terecht de vraag waar 

de verantwoordelijkheid van de overheid ophoudt en er een beroep moet worden gedaan op de 

zelfredzaamheid van burgers. Hoewel er voor twee jaar financiering beschikbaar was voor de Omnibus, 

hebben overheden – terecht – besloten om deze periode niet af te maken.  

 

Betrouwbaarheid 

Betrouwbaarheid heeft in dit onderzoek betrekking op het halen van aansluitingen om uiteindelijk een 

reis van A naar B binnen de daarvoor gestelde tijd af te kunnen leggen. Dit is een belangrijke 

voorwaarde voor alle initiatieven, met name vanwege de lage frequenties van de verschillende 

vervoersystemen. Betrouwbaarheid houdt ook sterk verband met de beschikbaarheid van 

vervoermiddelen. Reizigers moeten er immers van op aan kunnen dat zij van A naar B kunnen reizen. 

In het natransport levert dit bijvoorbeeld problemen om bij de OV-fiets, omdat die niet van tevoren 

gereserveerd kan worden. Reizigers lopen dan op sommige locaties het risico om niet over natransport 

te beschikken. 



 

 
 

Overzicht van de beoordeling van de 10 initiatieven 

Initiatief Flexibiliteit Reistijd Toegankelijkheid Beschikbaarheid Kosten Betrouwbaarheid 

Buurtbus 

Route en bus zijn weinig 

flexibel, maar chauffeur 

probeert met (kleine) 

wensen rekening te 

houden. 

Langere reistijd t.o.v. 

auto, maar reizigers 

stellen zich hier op in. 

Betrouwbaarheid 

wordt geprezen. 

Bussen zijn vaak niet 

toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers i.v.m. 

ontbreken lage instap. 

Vergelijkbaar met regulier 

openbaar vervoer, m.u.v. 

avonduren; reizigers stellen 

zich hier op in. 

Voor reiziger (vaak) gelijk aan 

regulier OV. Kostenbesparing 

buurtbusproject door 

vrijwillige chauffeurs. 

Betrouwbaarheid wordt 

positief beoordeeld. 

Regiotaxi 

Flexibel, want er is 

sprake van een van-

deur-tot-deurdienst. 

Tijden liggen niet 

vooraf vast, want 

chauffeur heeft speling 

en haalt meerdere 

reizigers op. 

Reserveren is geen 

probleem. Bij keuze voertuig 

kan rekening gehouden 

worden met behoeften 

passagier. 

Ruim beschikbaar, ook in 

weekend. Indien uitgedund 

regulier OV, dan minder 

interessant voor first/last mile. 

Voor reiziger hoger dan 

regulier OV. Voor vervoerder 

is regiotaxi dure kostenpost. 

Vanwege onbekende 

aankomst- en vertrektijd, 

lastig om te plannen en 

daardoor weinig 

betrouwbaar. 

Omnibus 

Weinig flexibel vanwege 

vaste routes, waarvan 

enkele “verplichte” naar 

dagopvang. 

Vergelijkbaar met auto 

en ook sneller dan 

fiets. 

Reservering niet nodig bij 

vaste ritten. Bus niet 

toegankelijk en bus was niet 

te vinden in reisplanners. 

Een handvol ritten per dag 

voor reguliere reizigers, die 

vaak beperkt aansloten op 

regulier OV. 

Voor reiziger relatief lage 

ritprijs. Kostenbesparing door 

vrijwillige chauffeurs. 

Onbekend; 

betrouwbaarheid 

waarschijnlijk niet bepalend 

voor falen project. 

Digitale 

duim 

Zeer flexibel, vaak van-

deur-tot-deurdienst. 

Vergelijkbaar met 

auto. 

Reserveren geschiedt altijd 

via internet; impulsrit is 

lastig en vergt planning 

Afhankelijkheid van anderen is 

groot; alternatief is buren of 

familie vragen. 

Bespreken reizigers onderling. 

Interesse marktpartijen voor 

onderhoud website.  

Vergelijkbaar met auto. 

Multibus 
Flexibel, niet per se van-

deur-tot-deur. 

Langzamer dan auto 

en vergelijkbaar met 

regiotaxi. 

Reserveren noodzakelijk, bus 

geen lage instap. 

Rijdt wanneer regulier OV niet 

rijdt. 

Voor reiziger vergelijk-baar 

met regulier OV. Sprake van 

kostenbe-sparing, maar 

chauffeurs worden betaald. 

Expliciet bedoeld om de 

first/last mile te 

overbruggen, dus hier 

wordt rekening mee 

gehouden. 

Byabussen 

Flexibel binnen bepaalde 

kaders, alleen bestemd 

om naar OV-knooppunt 

te rijden. 

Vergelijkbaar met 

auto. 

Reserveren noodzakelijk, 

impulsrit is lastig i.v.m. 

reserveren. 

Auto is altijd beschikbaar, 

maar reizen is alleen 

toegestaan als meerdere 

mensen reserveren. 

Kosten volledig voor overheid. 
Betrouwbaarheid is 

gegarandeerd. 

Postbus 
Vaste routes, post 

brengen heeft prioriteit. 

Vergelijkbaar met 

auto. 

Reserveren meestal niet 

nodig. 

Zeer beperkte dienstregeling, 

planning is noodzakelijk. 

Kosten voor reiziger variabel, 

vergelijkbaar met regulier OV. 

Discutabel, omdat reizigers 

vervoeren geen prioriteit 

heeft. 

C.A.T. 
Vaste routes, afgestemd 

op de vraag. 
Langer dan de auto. 

Reserveren niet nodig, bus 

heeft lage instap. 

Beperkte dienstregeling, maar 

dienstregeling bevredigd 

behoeften reizigers. 

Leunt sterk op 

(overheids)subsidie, kosten 

voor reiziger variabel. 

Beperkt aantal ritten per 

dag of week vergt 

planning. 

Fietsen  

naar OV 

Flexibel indien ruimte 

voor fietsen en fietsen 

worden aangeboden. 

Langer dan de auto. 

Toegankelijkheid hoog als 

ook fietsen worden 

aangeboden. 

Stallingen zijn 24/7 

beschikbaar, maar er is niet 

altijd aansluiting op OV. 

Kosten stallingen bij overheid. 

Reiziger betaalt voor 

(huur)fiets. 

Indien geen eigen fiets, dan 

is voorwaarde dat er 

huurfietsen aanwezig zijn.  

Fiets in OV 
Flexibel, first/last mile 

geïntegreerd. 

Vergelijkbaar met 

initiatief “Fietsen naar 

OV”. 

Niet altijd toegestaan, soms 

reserveren verplicht. 

OV niet altijd beschikbaar, of 

onvoldoende fietsrekken. 

Vouwfietsen gratis, vervoerder 

moet ruimte beschikbaar 

stellen. 

Overbruggen first/last mile 

gegarandeerd, mits vervoer 

en fietsrekken beschikbaar. 

Tabel 18: Beoordelingsoverzicht van de 10 initiatieven.
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5.2 Aanbevelingen voor beleid 
De conclusies uit de vorige paragraaf laten zich vertalen in concrete beleidsinterventies. In hoofdstuk 

4is naar voren gekomen wat de voor- en nadelen van alle initiatieven zijn en het (toekomstige) beleid 

zou zich moeten richten op het handhaven van de voordelen en het wegnemen van de nadelen. 

Hieronder volgen enkele beleidsadviezen: 

 

1. Toegankelijkheid van deur tot deur 

Het toegankelijk maken van haltes voor het openbaar vervoer is een belangrijke eerste stap waar 

overheden zich op dit moment voor inzetten. Nagenoeg alle stads- en streekbussen in Nederland 

hebben een lage instap en zijn voor ouderen en gehandicapten toegankelijk. Het vervoer op het 

platteland wordt echter in de meeste gevallen nog uitgevoerd met busjes waar minder validen niet 

zonder hulp kunnen instappen; om van de ruimte voor bagage, rollators of rolstoelen nog maar te 

zwijgen. Ieder vervoersinitiatief moet toegankelijk zijn, zodat reizigers er zonder hulp van anderen 

gebruik van kunnen maken. Indien dit (vooralsnog) niet mogelijk is, dan is het gewenst om de 

ontoegankelijkheid met de reiziger te communiceren en hem of haar een alternatief aan te bieden. Het 

aantal reizigers kan met een toegankelijke vervoerdienst toenemen. 

 

2. Inventariseer de vervoerbehoeften van inwoners van het platteland 

Waarom zou er ’s middags een bus moeten rijden, als er rond die tijd niemand gebruik van maakt? Ga 

met de inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden van plattelandsdorpen om de tafel zitten 

en onderzoek op welke tijdstippen er vraag is naar vervoer. Stel op basis van die informatie een 

dienstregeling samen. Met name kleinschalige, individuele initiatieven die niet binnen de concessie van 

een ov-bedrijf vallen, kunnen op deze manier worden vormgegeven. Het initiatief in Burdaard faalde, 

maar C.A.T. in Ierland bewijst dat met het aanbieden van een paar ritten per dag naar specifieke 

bestemmingen wordt beantwoord aan een bepaalde vervoersvraag. Onderzoek daarom welke 

vervoersvraag er is en op welke manier deze bevredigd kan worden. Laat de ov-bedrijven zich vooral 

richten op de stroomlijnen met stroomlijnhaltes (transportknooppunten) waar veel vraag is naar 

vervoer, en zorg dat de kleinere dorpen het vervoer zelf regelen – op voorwaarde dat reizigers er 

mogelijkheid hebben voor inspraak. Eventuele routewijzigingen worden in het geval van 

(buurt)buslijnen vaak wel worden overwogen, maar in verband met de beschikbare rijtijd is deze niet 

altijd is in te passen. Overigens kan dat aspect vervallen als er op basis van de onderzochte vraag 

minder ritten per dag worden aangeboden. Het is mogelijk dat er dan niet volgens een strakke 

uurdienst hoeft te worden gereden, maar dat er uitsluitend gekeken wordt naar het behalen van 

aansluitingen op aanvullend (trein- of bus)vervoer. 

 

3. Investeer in stroomlijnhaltes: niet in iedere kern hoeft regulier openbaar vervoer te rijden 

De reistijd, flexibiliteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid kunnen worden verbeterd door buslijnen 

“strak te trekken”. Reizigers zijn bereid om langere afstanden naar een halte af te leggen als de 

frequentie hoog is. De “dode tijd” neemt immers af, doordat er vaak een bus stopt. Inventariseer in 

stroomlijnhaltes door het wachten te veraangenamen en voor voldoende parkeerfaciliteiten te zorgen. 

Dat betekent dat er genoeg fietsenrekken en –kluizen aanwezig moeten zijn en liefst ook OV-fietsen 

voor reizigers die de streek incidenteel bezoeken. Met een aangename en veilige wachtruimte wordt 

bedoeld dat reizigers er beschut op hun vervoer kunnen wachten en de “dode tijd” letterlijk kunnen 

doden. Omdat er op stroomlijnhaltes meer reizigers samenkomen dan op kleinere haltes, is het 

wellicht aantrekkelijk om er faciliteiten voor eten en drinken te realiseren. Laat gemeenten verder het 

kleinschalige voor- en natransport regelen (adviespunt 2 hierboven) of zorg dat bewoners de 

stroomlijnhaltes zelf kunnen bereiken (fiets, carpoolen). 

 

4. Communiceer alle vormen van vervoer op één centraal (online) platform 

Stopt er geen regulier openbaar vervoer in een dorp? Bied de reiziger dan een alternatief. Wijs hem of 

haar op eventuele faciliteiten voor de fiets, laat weten dat de postbode bereid is om de reiziger mee te 

nemen of geef aan dat er een automobilist onderweg is die graag iemand op wil pikken. Door alle 
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vormen van vervoer met een reiziger op een centraal platform te communiceren, neemt de 

betrouwbaarheid toe, omdat een reiziger weet waar hij of zij aan toe is. Er zijn namelijk veel 

vervoersinitiatieven ontplooid, maar de reiziger weet niet altijd dat die beschikbaar zijn. Voor een 

initiatief als de Omnibus, digitale duim of de Postbus moet een reiziger namelijk altijd een extra 

website raadplegen, terwijl hij verwacht alle reisinformatie bij dezelfde reisplanner te vinden. Een 

online platform als 9292.nl toont wel allerlei vormen van openbaar vervoer die door verschillende 

vervoerders worden aangeboden, maar juist de lokale initiatieven of minder bekende initiatieven 

zouden ook opgenomen moeten worden om de reiziger op alternatieven te wijzen (figuur 30). Idealiter 

wordt op zo’n website ook aangegeven of er OV-fietsen beschikbaar zijn. Een reiziger kan zijn of haar 

reis dan vooraf thuis volledig plannen, maar kan bij het missen van de laatste regulier bus ook 

terugvallen op lokale initiatieven. 

 

 
Figuur 30: Concept integratie meerdere vervoersinitiatieven.  

 

5.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
De tien initiatieven zijn in dit onderzoek beknopt beschreven. Voor een diepgaandere analyse is het 

wenselijk om met reizigers in gesprek te gaan die bijvoorbeeld regelmatig carpoolen, van een initiatief 

als Byabussen gebruikmaken, of de fiets pakken om de first mile en last mile af te leggen. Ook is het 

interessant om met mensen te spreken die niet over een auto beschikken, maar ook niet van een van 

de genoemde initiatieven gebruikmaken. 

 

Omdat blijkt dat klachten van fietsers vooral betrekking hebben op een gebrek aan stallingsruimten 

voor de fiets, bij zowel stations als bushaltes, is dit aanleiding voor nieuw onderzoek. Ook wordt 

geconstateerd dat het “rechttrekken” van buslijnen inderdaad leidt tot een langere first mile, en dat 

reizigers het prettig zouden vinden als hun (vouw)fiets de bus in mag. Vooral in Zeeland, waar het 

aanbod van de bus beperkt is, bestaat die wens. Onderzoek naar haltevoorzieningen bij zogenaamde 

stroomlijnhaltes zou kunnen uitwijzen waar fietsers het meeste behoefte aan hebben: veilige haltes 

waar de fiets gestald kan worden of juist meer voorzieningen in de bus zodat de fiets meegenomen 

kan worden. 

 

Overig onderzoek kan zich verder nog richten op de manier waarop reizigers bij de ontwikkeling van 

vervoer in hun omgeving betrokken worden. Hoe kan de gemeenschapsbehoefte het beste worden 

gepeild? Reizigers zouden natuurlijk een vragenlijst kunnen invullen, maar interessanter is het om met 

bewoners en ondernemers om te tafel te gaan zitten en te peilen welke vervoerbehoeften er zijn. 

Verschillende initiatieven laten zien dat het niet noodzakelijk is om ieder uur een buurtbus door het 
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dorp te laten rijden, als er gedurende een week ritten aangeboden worden naar specifieke 

bestemmingen.  

 

5.4 Reflectie 
Hoewel in dit onderzoek de first en last mile in ruraal gebied centraal staat, is het verschil met 

openbaar vervoer in zijn algemeenheid niet altijd even duidelijk. Sommige van de onderzochte 

initiatieven zijn expliciet bedoeld om de first en last mile mee te overbruggen (Multibus, Byabussen, 

Fietsen naar OV), terwijl andere initiatieven een bredere lokale tot regionale reikwijdte hebben  

(buurtbus, Regiotaxi, C.A.T.) Dat de first en last mile op verschillende manieren gedefinieerd kunnen 

worden, heeft deels bijgedragen aan het feit dat er uiteindelijk een vrij breed scala aan initiatieven is 

geanalyseerd. 

 

De keuze voor een kwalitatieve onderzoeksmethode is gelet op de aard van het onderzoek de juiste 

geweest. Toch had het onderzoek meer diepgang kunnen krijgen door een groepsdiscussie te 

organiseren met reizigers uit de drie doelgroepen (ouderen, jongeren, gehandicapten) met 

verschillende kenmerken (geslacht, leeftijd, reismotief). Daardoor konden de respondenten naar 

elkaars opvattingen luisteren, vragen stellen en mogelijk nieuwe ideeën aandragen. Met de interviews 

is weliswaar veel informatie vergaard, maar de vragen en opmerkingen werden steeds uitsluitend door 

de onderzoeker gesteld. Een groepsdiscussie zou zich uiteraard ook lenen voor de hierboven 

geopperde suggesties voor vervolgonderzoek. 

 

Er kunnen verder nog opmerkingen worden geplaatst bij de omvang van de respondentengroep. Om 

meer (generaliseerbare) conclusies te kunnen trekken waren meer respondenten vereist. De groep 

jongeren had in dit onderzoek beter vertegenwoordigd moeten zijn. De literatuurstudie heeft echter 

voor een groot deel van de ontbrekende informatie gezorgd. 

 

Een laatste opmerking heeft betrekking op de beoordeling van de initiatieven. In hoofdstuk 3 is al 

aangegeven dat in dit onderzoek niet getracht is om tot een bepaalde rangschikking van de 

initiatieven te komen. Zoals gezegd houdt dat namelijk verband met onder meer geografische en 

demografische kenmerken van het gebied waar een initiatief actief is (geweest). De conclusies in dit 

onderzoek zijn dan ook beperkt gebleven tot een positief en/of negatief oordeel over de initiatieven 

uitgesplitst per doelgroep. Een onderzoek met meer kwalitatieve en/of kwantitatieve gegevens had 

mogelijk bredere conclusies kunnen trekken. 
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Bijlage 1: Acht basisvormen van openbaar vervoer 
 

Bron: MoveVisie (2002). 
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Bijlage 2: Overzicht van reizigersgroepen en hun kenmerken 
 

Bron: Ferreira, Charles & Tether (2007). 

 
Behoeften van ouderen 

Key points 

1. Mobility needs of the elderly are complex 

2. Flexible transport services need to be targeted directly for the elderly 

3. Many elderly have restricted income or pension allowances 

4. Many elderly have already become accustomed to restricted mobility long before driving cessation 

5. Elderly often feel uncomfortable about walking any distance to bus stops or other transport options 

6. Elderly still require reliability but are far more flexible in time restrictions 

7. May need to investigate cultivating and improving current private services (i.e. clubs) to also provide 

specialty access 

8. Those that have perhaps made life and housing decisions based on mobility may suffer 

disproportionately when they finally lose their license more than those who have grown with supporting 

a car-free lifestyle 

Key indices 

Criteria for assessing the level of transport advantage in the elderly include: 

- Extent of availability of a support network of family and friends 

- Driver or non-driver 

- Confidence as a car driver (at night, during congested periods) 

- Extent of fitness (always mobile, some days need walking aid, some days immobile, nearly always 

immobile) of fitness (always mobile, some days need walking aid, some days immobile, nearly always 

immobile) 

- Regular previous user of public transport/little use/no use 

- Socio-economic grouping 

- Choice of life-style (i.e. always previously reliant on car, lives remotely, etc.) 

Critical supply aspects for FTS service may be: 

- Minimization of walking to pick up and drop off points (both due to safety fears and health issues), and 

these must be clearly distinguishable and non-confusing (door-to-door appears to be preferred) 

- Booking requirements must be simple, and information must be clear and easy to understand 

- Comfort, cleanliness and confidence in the driver are priorities 

- Target services at elderly prior to complete cessation of driving. This accustoms people to using public 

transport prior to losing their independence 

- Elderly may feel insecure traveling alone on public options 

 
Behoeften van jongeren 

Key points 

1. Youth needs vary to elderly 

2. Youth may be more acceptable of walking longer distances to bus stops and interchanges 

3. Youth readily embrace new technology and alternatives 

4. Youth may require vehicles that have facilities for bicycles, skateboards and other sporting equipment 

5. Youth tend to see independence in transport as the initial road to adulthood and success 

6. Most youth do not have their own vehicle and hence are totally reliant on public transport, family and 

friends 

7. Educating youth to use public transport options as much as possible will increase the chances that they 

are more open to using such services in adulthood 

8. The option to travel with family is decreasing as the number of dual working families’ increases; this will 

increase the need for public transport options for youth 

Key indices 

Criteria for assessing the level of transport advantage in the youth include: 

- From single parents or two full time working adults family background 

- Socio-economic grouping 

- In education/employed/unemployed living at home/away from home 

Critical supply aspects for FTS service may be: 
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- Use of technology an advantage 

- Needs to be flexible and respond to the demands of youth 

 
Behoeften van gehandicapten 

Key points 

1. Disabled transport needs to be sensitive to the specific needs of the disabled, this includes considering 

the needs of those partially or only temporarily disadvantaged 

2. Considerations are not made for peak usage overloads or other ‘human’ factors 

3. Drivers and other key staff need to understand disability issues and be trained in how to deal with them 

4. Information regarding transport options should be clear and available to all, including those which may 

have disabilities such as the visually or mentally impaired 

5. Needs of disabled youth and disabled elderly vary considerably 

6. Disabled need to feel confident that they can use transport facilities comfortably, safely and 

independently 

Key indices 

Criteria for assessing the level of transport advantage in the disabled include: 

- Extent of availability of a support network of family and friends 

- Extent and type of disability 

- Socio-economic grouping 

- Capacity needs to allow for overloading at peak times 

- In employment/training/education/unemployed 

Critical supply aspects for FTS service may be: 

- Peak time and normal service requirements apply with additional infrastructure requirements 

- Dependent on disability, pick up and drop off points may be required to be door to door 

- Booking requirements and information hubs should take into consideration extent and types of varying 

disabilities 

 
Behoeften van gezinnen 

Key points 

1. Single car owners where the car is needed to take someone to work can be left as isolated as those with 

no car 

2. Family needs are the most difficult to group as their needs are perhaps the least homogeneous of all the 

groups 

3. Options such as ‘family rides free’ on weekly commuter ‘fixed service’ tickets could be an incentive for 

commuters to use transport options rather than buy an extra car 

Key indices 

Criteria for assessing the level of transport advantage in the family include: 

- Lower-middle incomes one car families/no car families 

- Single parent families 

- Migrants or newly immigrated families 

- High car dependent areas 

- Disabled or disadvantaged dependents 

Critical supply aspects for FTS service may be: 

- Demand highest at non peak times 

- Often requires facilities for prams and young children, and perhaps groceries (drivers may be expected 

to help with boarding etc.) 

- May have access and knowledge of technology use 

 
Behoeften van lagere inkomens 

Key points 

Although current service may be adequate, needs may not be being met due to affordability 

Key indices 

Criteria for assessing the level of transport advantage for those with lower socio-economic disadvantages 

include: 

- Many facilities located at different locations and requiring different transport 

modes this means many different trips, and more accumulative costs 
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- Presence of younger children (i.e. 8-16 years) who may require multiple trips to access resources 

Critical supply aspects for FTS service may be: 

- Needs to cater for peak capacity demands (e.g. start/finish work, school, sport activities) 

- Often alternative solutions such as car sharing should to be evaluated. These solutions can be more 

flexible to a families needs, perhaps giving lower income families opportunities to ‘get away’ on the 

weekend or other times 

 

Behoeften van werklozen 

Key points 

1. Reliability, affordability, speed and flexibility is paramount 

2. Destinations may be located away from standard stop points 

Key indices 

Criteria for assessing the level of transport advantage for those unemployed include: 

- Economic disadvantage could be temporary 

- High demand for training and activities to increase opportunities 

- Those living away independently, or with working parents may require higher level of transportation 

options 

- Potentially facing discrimination from employers if reliant on public transport options may need to 

direct information to business as well as individual in need 

Critical supply aspects for FTS service may be: 

- Alternative FTS solutions such as temporary car/moped sharing should be considered. These have been 

proven to be very successful within this group 

- Options should be targeted at business communities as well as at individual level 
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Bijlage 3: Interviewvragen reizigersonderzoek 
 

Interview first mile en last mile in ruraal gebied  

Locatie:___________________________________ Eindbestemming reiziger:_______________________ 

 

A Persoonlijke gegevens 

Geslacht  O Man  O Vrouw 

Leeftijd   O <18 jaar O 18-65 jaar O 65 jaar> 

Kenmerk(en)  O Reismotief: werk / school 

   O Reismotief: recreatief (bezoek familie / vrienden, boodschappen) 

   O Fysieke beperking 

   O In bezit van rijbewijs  O In bezit van auto  

O Andere: ______________________________________________________ 

Vervoer first/last mile O Auto  O (Buurt)bus 

   O Fiets  O Anders, namelijk ____________________________ 

E-mail / telnr.  __________________________________________________________________  

 

B Huidige vervoermiddel 

1. Maakt u wel eens gebruik van andere vervoermiddelen om de afstand tussen uw woonadres 

en uw overstappunt/eindbestemming te overbruggen? Zo ja, welke? 

 

 

2. Waarom maakt u in die gevallen geen gebruik van het huidige vervoermiddel (= waar u nu 

mee reist)? 

 

 

3. Wat zijn voor u de consequenties van het eventueel wegvallen van uw huidige vervoermiddel? 

Hebt u een alternatief voorhanden? 

 

 

4. Wat is voor u het grootste voordeel van het huidige vervoermiddel? En het grootste nadeel? 

Voordeel 

 

Nadeel 

5. Hoe betrouwbaar vindt u uw huidige vervoermiddel? Denk bijvoorbeeld aan het op tijd 

aankomen bij haltes (in geval van bus), maar ook aan het aansluiten op trein en bus.  

 

 

6. Indien geen rijbewijs: stel dat u binnenkort/over een aantal jaar over een rijbewijs beschikt. 

Kunt u aangeven welke gevolgen dat voor u en uw huidige vervoer betekent? 

 

  

 

C Aspecten van vervoer 

7. Reist u normaal gesproken op vaste tijden, of maakt u op verschillende tijdstippen gebruik van 

het huidige vervoermiddel? 

 

 

8. Hoe staat u tegenover het reserveren (telefonisch/internet) van vervoermiddelen zoals een 

Regiotaxi? 
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9. Indien bus: in hoeverre bent u positief dan wel negatief te spreken over de dienstregeling van 

de bus? Licht a.u.b. toe. 

 

 

10. Hoe belangrijk is de betrouwbaarheid van een vervoermiddel voor u (denk aan evt. 

aansluitingen)? 

 

 

11. Kunt u aangeven in hoeverre de kosten van een vervoermiddel een rol spelen bij uw keuze om 

er gebruik van te maken? 

 

 

12. Hoe beoordeelt u de (loop)afstand tot de dichtstbijzijnde halte voor openbaar vervoer? 

 

 

13. In hoeverre beïnvloedt de reistijd uw keuze voor een vervoermiddel? 

 

 

 

D Alternatieven 

14. Maakt het voor u uit op welke manier u de afstand naar uw eindbestemming aflegt? M.a.w., 

geeft u bijvoorbeeld voorkeur aan een bepaald vervoermiddel? 

 

 

15. Het meenemen van fietsen is (meestal) niet toegestaan. Er zijn landen waar reizigers hun 

(vouw)fiets mee mogen nemen in de bus. In hoeverre zou dit iets voor u zijn? 

 

 

16. Er zijn landen waar de postbezorgers tevens passagiers meenemen. Het principe is hetzelfde 

als de buurtbus, al kan de rit langer duren omdat er post opgehaald en afgeleverd wordt. 

Daarnaast wordt er hooguit twee keer per dag gereden. Hoe staat u tegenover een dergelijk 

initiatief? 

 

 

17. In hoeverre zou het gebruikmaken van carpooldiensten iets voor u zijn? Zijn er voor uzelf 

voorwaarden aan verbonden? 

 

 

 

E Wensen en ideeën 

18. Stel: u mag bepalen hoe u vanaf uw woonadres naar uw eindbestemming of overstappunt 

(trein- en/of busstation) reist. Hoe zou u die afstand het liefst overbruggen en waar moet 

rekening mee worden gehouden (denk aan: flexibiliteit, prijs, betrouwbaarheid, reistijd)? 

 

 

Flexibiliteit 

Prijs 

Betrouwbaarheid 
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Reistijd 

 

F Opmerkingen 

19. Hebt u nog vragen of opmerkingen? 
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Conclusies: 

 Tijdens de onderzoeksperiode maakten overwegend vrouwen van 65 jaar> (60%) gebruik 

van de buurtbus. 

 Reismotieven waren meestal (vrijwilligers)werk, het doen van boodschappen of bezoek aan 

vrienden of familie. 

 De fiets is het meest gebruikte alternatief voor de buurtbus. 

 De meeste reizigers (80%) die van de buurtbus gebruikmaakten, beschikken niet over een 

rijbewijs en een auto. 

 

Bijlage 4: Bevindingen reizigersonderzoek 
 

A – Persoonlijke gegevens 

Veel ritten hadden niet tot doel om over te stappen bij een bus- of treinstation. Vaak stond het bezoek 

aan familie of vrienden in buurgemeenten centraal of ging de reiziger boodschappen doen. Er is 

uitsluitend met vrouwen gesproken, waarvan het merendeel 65 jaar of ouder was. Op de vraag of er 

ook mannen gebruikmaken van de buurtbus, werd door een van de chauffeurs bevestigend 

geantwoord. “Toevallig heb ik net een man afgezet. Maar het komt sowieso wel voor, hoor.” De 

respondenten konden allen goed lopen en beschikten in de meeste gevallen over een fiets als 

alternatief vervoermiddelen. 

 

B – Huidige vervoermiddel 

De meeste respondenten hebben de fiets als alternatief voor het huidige vervoermiddel. Eén 

respondent gaf aan dat haar man over een auto beschikte, maar daar had ze weinig aan. Ze zou de 

auto namelijk nodig hebben op momenten dat haar man er gebruik van maakte. Het weer blijkt een 

bepalende factor te zijn om al dan niet van de buurtbus gebruik te maken. Eén respondent geeft aan: 
“In de winter maak ik gebruik van de buurtbus. In de zomer ook steeds vaker in verband met hooikoorts, 

wat niet prettig is.” Een ander geeft aan dat de reistijd ook een belangrijke rol speelt bij het wel of niet 

gebruikmaken van de buurtbus. 

 

Op de vraag wat de consequenties zijn voor het wegvallen van de buurtbus, wordt door de meeste 

respondenten enigszins lachend geantwoord dat ze dan waarschijnlijk zullen moeten lopen, want een 

alternatief is niet voorhanden. Een respondent is in dat geval afhankelijk van haar zoon of 

schoondochter, terwijl een ander aangeeft dat ze niet kan terugvallen op anderen: "Dan moet ik helaas 

met de fiets, want de rest van de mensen aan wie ik het kan vragen, werkt."  

 

Het gemak van de bus wordt als grootste voordeel genoemd van de buurtbus. Een respondent 

benadrukt hierbij het belang van de bus: "Het is belangrijk/prettig dat er vervoer aanwezig is, dat heb je 

gewoon nodig." Anderen zeggen dat aansluitingen op andere bussen of op hun werktijden goed zijn, 

maar het zijn diezelfde tijden die door enkelen als nadeel worden ervaren. “Je bent afhankelijk van de 

tijden” of “De bus rijdt niet laat door” worden bijvoorbeeld genoemd. 

 

Over de betrouwbaarheid van de buurtbus heeft geen enkele respondent te klagen. Voor een enkele 

respondent is er een alternatief voorhanden bij een gemiste aansluiting: “De buurtbus is betrouwbaar. 

Bij een eventueel gemiste overstap is het ook mogelijk om van een ander station gebruik te maken.” In dit 

geval ging het om buurtbus 412, die langs meerdere stations rijdt. Andere respondenten hebben nog 

nooit hun aansluiting gemist en een respondent noemt de aansluitingen zelfs “ideaal”: “Goede 

aansluitingen en ik hoef niemand te bellen om me te komen halen." 

 

Op de vraag of de respondenten gebruik zouden maken van hun huidige vervoermiddel als zij over 

een rijbewijs beschikken, wordt wisselend geantwoord. De een is resoluut en verwacht dan geen 

gebruik meer te maken van de buurtbus, terwijl een ander selectiever is: “Voor korte ritjes zal ik de bus 
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Conclusies: 

 Factoren die het gebruik beïnvloeden zijn het weer en de venstertijden (aansluitingen op 

werk of andere vervoermiddelen) 

 Alternatieven voor de buurtbus zijn meestal niet aanwezig. 

 De betrouwbaarheid van de buurtbus wordt enorm geprezen. 

 Het bezit van een rijbewijs is van (beperkte) invloed op het buurtbusgebruik. Wie een 

rijbewijs en/of auto heeft, zal het gebruik van de buurtbus heroverwegen. 

 

altijd wel blijven gebruiken.” Een andere respondent weet het niet zo goed, maar verwacht uiteindelijk 

toch voor de buurtbus te kiezen. 

 

C – Aspecten van vervoer 

Drie respondenten geven aan dat zij op verschillende tijden van de bus gebruikmaken en het gaat 

hierbij om de reizigers die met een recreatief motief meereizen. De reizigers die voor hun werk van de 

bus gebruikmaken, reizen juist op vaste tijden. Op de vraag welke ervaringen de reizigers hebben met 

telefonisch reserveren (van een belbus of Regiotaxi), wordt wisselend geantwoord. Een respondent is 

heel stellig in haar uitspraak: “Geen optie. Met de Regiotaxi heb ik niet zo'n goede ervaringen. Dan heb je 

de halve wereld gezien en mis je uiteindelijk je trein.” Een ander zegt dat ze daar “gelukkig” nog nooit 

van gebruik heeft hoeven maken, en impliceert daarmee te zeggen dat ze negatieve verhalen heeft 

gehoord. Een andere respondent vindt het gebruik omslachtig, zeker bij afspraken van slechts één uur. 

In tegenstelling tot deze respondenten, is er een respondent die frequent belt voor het regelen van 

vervoer. “Dat doe ik regelmatig en bevalt goed, aansluitingen zijn goed te halen.” De buschauffeur geeft 

aan dat hij daar meer mensen positief over hoort praten. Overigens maakt de respondent met de 

positieve ervaringen van een andere buslijn gebruik dan de rest van de respondenten. Er is 

klaarblijkelijk sprake van regionale verschillen, aangezien het uitsluitend reizigers zijn van lijn 237 die 

positieve ervaringen hebben. 

 

De dienstregeling van de bus wordt door de respondenten beoordeeld als “prima”, waarbij wel door 

één respondent wordt opgemerkt dat ze er goed rekening mee moet houden en daarom 10 minuten 

speling neemt om de bushalte te bereiken. Het belang van een betrouwbare dienstregeling wordt 

door alle reizigers onderkent. Met name de respondenten die de bus gebruiken om bij hun werk te 

komen of een overstap moeten halen, benadrukken dat dit aspect zwaar voor hen weegt. De rest 

reageert onder meer met opmerkingen als “[…] ik pas me wel aan”, of “dat is een kwestie van plannen.” 

Eén respondent zou misschien een bus eerder overwegen, maar heeft dat naar eigen zeggen gelukkig 

nog nooit hoeven doen. 

 

Alle respondenten geven aan dat (bus)vervoer betaalbaar moet zijn, maar in de meeste gevallen 

spelen de kosten geen grote rol, omdat de respondenten beschikken over een kortingspas 

(studentenkaart of ouderenkaart): “De kosten spelen geen rol, want er is niets anders voorhanden. "Ik heb 

gelukkig zo'n OV-kaart." 

 

Over de loopafstand naar de bushalte hebben de respondenten niet te klagen. Er worden onder meer 

loopafstanden genoemd van 3 of 5 minuten. Een ander geeft aan ongeveer 1 kilometer te moeten 

lopen (ruim 10 minuten lopen), maar beoordeelt dit als positief. 

 

Eén respondent geeft aan dat ze veel waarde hecht aan de reistijd, al heeft dat vooral betrekking op de 

looptijd naar de halte: “hoe minder ver ik moet lopen, hoe beter.” Een ander geeft expliciet aan dat ze 

wachten niet zo’n probleem vindt. De rest van de respondenten reageren gelaten: “[…] ik ben gewoon 

afhankelijk van de bus”, en “ik hobbel wel lekker mee.” 
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Conclusies: 

 De bus wordt als favoriete vervoermiddel gezien om een afstand mee af te leggen. 

 Het meenemen van een (vouw)fiets wordt als omslachtig ervaren. 

 Het Postbus-principe wordt alleen kansrijk geacht als de tijden betrouwbaar zijn. 

 Carpoolen wordt niet gezien als een aantrekkelijk alternatief om een afstand mee af te 

leggen. 

 

Conclusies: 

 Wie afhankelijk is van de buurtbus, past zich (gemakkelijk) aan de aspecten (dienstregeling, 

reistijd) aan die daarbij komen kijken. 

 Alle respondenten beschikken over kortingspassen: dit beïnvloedt naar eigen zeggen hun 

mening over de kosten. 

 Met het (telefonisch) reserveren van vervoer hebben de respondenten wisselende 

ervaringen; de meesten hebben er nog nooit gebruik van hoeven maken. 

 

 

 

 

D – Alternatieven 

Het deel waarin werd ingegaan op verschillende alternatieven bleek een goed onderdeel te zijn om de 

respondenten te prikkelen om over andere vervoerinitiatieven na te denken. Wat opviel is dat de 

respondenten steeds naar het initiatief keken met de aspecten van de buurtbus in hun achterhoofd. 

Een alternatief vervoermiddel moest dus in ieder geval de positieve eigenschappen van de buurtbus 

bevatten. 

 

Niet voor niets geven de respondenten de voorkeur aan de (buurt)bus. Eén respondent reist het liefst 

met een auto of bus en schaart dit onder het zelfbenoemde kopje “rijden”. Geen enkele respondent 

ziet iets in het fenomeen om de (vouw)fiets mee te mogen nemen in de bus. Het wordt als onhandig 

ervaren, of juist alleen handig voor mensen met een vouwfiets. De respondenten zien het niet voor 

zich dat hun eigen “grote” fiets mee wordt genomen. 

 

Het idee van de Postbus klinkt de respondenten bijzonder in de ogen. Eén van de spontane reacties: 

"Ik zie mezelf al achter op de fiets springen, haha". Een van de buurtbuschauffeurs ziet een beeld voor 

zich waarbij reizigers tussen de postzakken moeten liggen, en ook een respondent kreeg die indruk. 

Na uitleg van het principe is het gereserveerde antwoord van de respondent: "Tja, voorwaarde is wel 

dat ik niet ver hoef te lopen en dat het vergelijkbaar is met de buurtbus." Toch zien de meeste 

respondenten nogal wat haken en ogen aan het initiatief. Er is bijvoorbeeld minder vertrouwen in 

vanwege de bezorgtijden die nogal uiteen kunnen lopen. Ook wordt de opmerking gemaakt dat de 

post tegenwoordig steeds minder vaak wordt bezorgd, waardoor er minder mogelijkheden zijn om 

van de vervoerdienst gebruik te maken. 

 

Op de vraag of carpooldiensten misschien een alternatief zouden kunnen zijn, wordt amper 

gereageerd. De een reist liever niet mee met anderen, terwijl de ander het teveel geregel vindt. Een 

enkeling kan nog terugvallen op de vervoerdienst van een familielid, maar ziet verder weinig in het 

concept. 

 

E – Wensen, ideeën en opmerkingen 

De respondenten gebruikten het laatste deel van de vragenlijst voornamelijk om hun lof uit te spreken 

over de buurtbus. Een van de reacties: "Ik ben gek op de bus, daar kun je me echt 24 uur in stoppen." 

Anderen gaven aan dat er niets veranderd hoefde te worden of dat ze geen bepaalde voorkeur voor 

een vervoermiddel hadden. “Als het maar rijdt.” Door één respondent werd het belang van de 

buurtbus nog eens uitgesproken. “Laat de buurtbus er alsjeblieft niet uitgaan, want dan zit ik vast." Een 
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ander vond de vriendelijke chauffeurs een positief gegeven omdat het gezellig is om er een praatje 

mee te maken. De respondent die op een andere bus overstapt, vond het vooral belangrijk dat de 

aansluitingen konden worden gehaald; de reistijd speelde dan geen rol. Er kan in dat opzicht wel een 

onderscheid gemaakt worden tussen reizigers die een recreatief motief hebben (boodschappen doen 

of bezoek aan familie) en de reizigers die naar hun werk moeten. De laatste groep reizigers hecht veel 

waarde aan het halen van aansluitingen, omdat ze immers op tijd willen komen. Dat is minder van 

belang voor de “recreatieve” groep. Een van de respondenten roemde onder meer de tarieven voor 

het gebruik van de bus: “De dagkaart is echt top.” 
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Bijlage 5: Lijst van geïnterviewden 
 

 

Naam    Organisatie    Functie 

dhr. Ton Ettema   Rocov Fryslân    Voorzitter 

 

mw. Arien de Jong  Fietsersbond    Persvoorlichter 

 

dhr. Gijs Klomp           Anbo                             Vertegenwoordiger 

 

dhr. Ludolf Maat  Rocov Noord-Holland   Secretaris 

 

dhr. Bert van Maurik  Ango     Penningmeester 

 

dhr. Johan Meijer  Ango     Secretaris 

 

dhr. Fini de Paauw  Ango     Voorzitter 
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Bijlage 6: Interviewverslagen 
 

Interviewverslag  

Ludolf Maat 

Rocov Noord-Holland 

 

Datum: 18 juli 2013 

Plaats: TransTec Adviseurs, Amsterdam 

Duur: 35 minuten 

 

Ludolf Maat is secretaris bij Rocov Noord-Holland (Reizigers Overleg Consumentenbelangen 

Openbaar Vervoer, hierna: Rocov). Hij is tevens lid van reizigersvereniging Rover Noord-Holland Noord 

en is ook daar werkzaam als secretaris.  

 

Communicatie met reizigers 

Het Rocov Noord-Holland heeft geen rechtstreeks contact met reizigers, maar komt via diverse 

organisaties zoals de ouderenbonden, diverse Rover-afdelingen en de Fietsersbond op voor reizigers. 

Voorwaarde om deel te nemen aan het Rocov is het hebben van een achterban. Vanwege dat gegeven 

zitten er dus geen individuen in het reizigersoverleg. Het Rocov communiceert zelf ook amper met de 

reizigers. “We hebben wel een website en al onze adviezen zijn openbaar, maar er zijn weinig mensen 

die van ons bestaan weten.” Dat blijkt echter niet noodzakelijk, omdat de reizigersbelangen dus al 

worden vertegenwoordigd via de deelnemende organisaties. Als het Rocov al klachten of vragen 

ontvangt van reizigers, dan gaan die meestal over de OV-chipkaart, abonnementen, de haltes of het 

halen van aansluitingen. Meestal fungeert het Rocov als een soort vangnet, want reizigers hebben hun 

klacht daarvoor vaak al voorgelegd aan de desbetreffende vervoerder. Als de reactie van de vervoerder 

niet tot het gewenste resultaat leidt, dan wordt meestal contact opgenomen met het Rocov. 

 

Openbaar vervoer in Noord-Holland 

Op het moment van spreken is het Rocov druk bezig met de vervoerplannen voor Noord-Holland. In 

het najaar van 2013 gaat de nieuwe dienstregeling van start en het Rocov heeft de wettelijke taak om 

advies uit te brengen over de plannen van de vervoerders. De buurtbussen dienen nog goed aan te 

worden gesloten op het reguliere openbaar vervoer. Overigens gaat het goed met de buurtbussen en 

laten de meeste lijnen een reizigersgroei zien. Een buurtbus moet meer dan 400 passagiers per maand 

vervoeren om boven de ophefnorm te blijven. Er zitten verschillen tussen de buslijnen. Lijn 412 

vervoert dagelijks 1100-1200 passagiers. Deze aantallen zijn lager dan die van buurtbuslijn 416, 

waarvan het buurtbuscomité begin 2013 aan de bel trok omdat er teveel reizigers van 

gebruikmaakten. “Die vervoert iedere maand wel 2.000 passagiers.” 

 

First mile en last mile 

De Fietsersbond speelt een belangrijke rol binnen het Rocov. “OV-gebruikers zijn vaak ook fietsers.” Er 

is in Noord-Holland een investeringsprogramma opgesteld van 14 miljoen euro, en die worden 

besteed aan fietsvoorzieningen bij belangrijke haltes aan de zogenaamde stroomlijnen – doorgaande 

buslijnen. Een initiatief om de (vouw)fiets mee te nemen stemt Maat tot nadenken. “Daar zie ik zelf ook 

wel wat in eigenlijk.” Hij noemt als nadeel dat een dergelijk initiatief dan wel landelijk of op 

concessieniveau moet worden ingevoerd omwille van de consistentie. Dat is op dit moment sowieso 

nogal lastig, omdat niet op alle buurtbuslijnen met dezelfde soort bus worden gereden. Zo heeft een 

bus in de buurt van Bloemendaal geen ruimte voor fietsen. “En wil je dat dan ook in grote bussen 

toestaan? Dat zal vanwege de ruimte nog lastiger zijn.” Zelfs als het concept wel zou worden 

ingevoerd bij de buurtbussen, blijft de ruimte beperkt. “Eén rollator en de bus staat al bijna vol.” Het 

buitenlandse concept waarbij postbodes passagiers meenemen, wordt snel weggewuifd (“Er zijn hier 

geen echte postbodes meer”). Maat ziet zelf namelijk wel een grotere toekomst weggelegd voor de 

buurtbus, maar pogingen voor meer buurtbuslijnen komen in Noord-Holland moeizaam van tafel. Er is 
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bijvoorbeeld weerstand van de vervoerder(s), omdat zij veel minder geld van de provincie krijgen voor 

het rijden van buurtbussen. Het in stand houden van regulier openbaar vervoer is in dat opzicht een 

begrijpelijke keuze. Het Rocov zal zo nodig zelf met nieuwe initiatieven komen. Hier en daar wordt wel 

eens wat opgevangen. “We staan altijd open voor iets nieuws.” 

 

 

Interviewverslag  

Fini de Paauw, Bert van Maurik & Johan Meijer 

Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Ango) 

 

Datum: 24 juli 2013 

Plaats: Ango, Amersfoort 

Duur: 80 minuten 

 

Fini de Paauw is voorzitter bij Ango, Bert van Maurik is penningmeester en Johan Meijer vervult de 

taak van secretaris. De drie heren vormen samen het dagelijks bestuur van Ango, maar zijn binnen de 

organisatie ook actief in lokale afdelingen. 

 

Gehandicapten in de samenleving 

Een belangrijk punt dat gedurende het hele gesprek naar voren komt is de emancipatie van 

gehandicapten in de samenleving. Het vormt namelijk de basis voor veel onderwerpen waar de Ango 

zich voor inzet, waaronder het openbaar vervoer. Het enige grote verschil tussen gehandicapten en 

niet-gehandicapten is namelijk dat de eerste groep minder gemakkelijk van bepaalde voorzieningen 

gebruik kan maken. Binnen het openbaar vervoer vormen gehandicapten daarom vaak een bron van 

ergernis voor andere reizigers, omdat zij voor vertraging zouden zorgen – het in- en uitstappen kost 

vaak meer tijd. Dat zou echter niet hoeven als de toegankelijkheid van die voorzieningen wordt 

verbeterd. “Toegankelijk creëert namelijk markt.” Als iedereen eenvoudig van het openbaar vervoer 

gebruik kan maken, dan gebeurt dat ook sneller. Op veel plaatsen in Nederland zijn haltes voor bus, 

tram, trein en metro al aangepast zodat gehandicapten er zelfstandig gebruik van kunnen maken. Ook 

veel vervoermiddelen zijn al zodanig ingericht, dat er amper hulp nodig is van een chauffeur of 

servicepersoneel op stations. Toch wordt er binnen het beleid vaak weinig aandacht besteed aan 

gehandicapten. Er bestaat wel zoiets als een Emancipatie Effect Rapportage (EEP), die toetst welke 

effecten bepaalde voorzieningen hebben op ouderen, jongeren en mannen of vrouwen, maar 

gehandicapten worden daar niet in meegenomen. De Paauw oppert om daar ook een Gehandicapten 

Effect Rapportage (GEP) aan toe te voegen, die rekening houdt met de effecten van voorzieningen op 

gehandicapten. 

 

Vervoersaspecten 

Gehandicapten hebben in principe dezelfde vervoerwensen als andere reizigers, bijvoorbeeld als het 

gaat om reistijd of frequentie. Hun belangrijkste behoefte betreft echter een toegankelijk openbaar 

vervoer. In principe geldt voor het openbaar vervoer: “Gewoon als het kan, speciaal als het moet,” 

aldus De Paauw. Gehandicapten zouden net als iedere andere reiziger van het openbaar vervoer 

gebruik moeten kunnen maken. Wie dat niet kan, moet kunnen rekenen op aangepast (WMO-)vervoer. 

Zoals eerder gezegd zijn in Nederland voor een toegankelijk openbaar vervoer al veel haltes 

aangepast. Hiermee zijn veel kosten gemoeid, en het is de vraag in hoeverre de kosten en baten in 

verhouding tot elkaar staan bij toegankelijke haltes op het platteland. “Moet een plattelandshalte 

toegankelijk worden gemaakt als er nooit een gehandicapte opstapt? Aan de andere kant, er zal op 

een dag maar een gehandicapte willen uitstappen. Dat moet dan wel kunnen.” Wie de halte niet kan 

bereiken, zou gebruik moeten kunnen maken van “speciaal” vervoer, wat vaak neerkomt op een van-

deur-tot-deur vervoerdienst. Hierbij komt het aspect reservering kijken, dat in de afgelopen jaren al 

een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt, maar nog voor verbetering vatbaar is. Het is nog altijd 
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niet mogelijk om kort voor een geplande activiteit (bezoek aan film bijvoorbeeld) vervoer te 

reserveren, omdat met de reservering vaak één tot meerdere uren gemoeid zijn.  

 

Kosten van vervoer 

Het toegankelijk maken van openbaar vervoer (zowel in de stad als op het platteland) kost geld. 

Volgens de drie heren is de huidige gedachte vaak: “wat kost het?”, terwijl die gedachte juist moet zijn: 

“wat levert het op?” Toegankelijkheid levert namelijk wat op. Als het openbaar vervoer ook voor 

gehandicapten toegankelijk wordt, dan leidt dat tot minder WMO-vervoer, een kostenpost waar 

gemeenten nu voor opdraaien. Gemeenten die dus investeren in het toegankelijk maken van haltes, 

hoeven minder geld uit te geven aan de WMO. Die besparingen kunnen dan ook op andere manieren 

worden besteed aan toegankelijkheid van voorzieningen. Dit zogenaamde “inclusieve denken” is in 

Nederland echter nog te weinig aanwezig. Dat heeft niet in de laatste plaats te maken met het feit dat 

Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap nog niet heeft 

geratificeerd. Verplichtingen omtrent de toegankelijk zijn dus nog niet doorgevoerd. Volgens de heren 

roepen veel instanties dat ze toegankelijk zijn, omdat de hoofdingang bijvoorbeeld geen drempels 

heeft. “Vaak kun je in de rest van het gebouw dan echter niet zelfstandig komen.” Bij iedere 

voorziening zou met het BTB-principe gewerkt moeten worden: Bereikbaar, Toegankelijk, Bruikbaar. 

Als aan die aspecten is voldaan, dan heeft een gehandicapte geen hulp nodig van anderen. 

 

Verder zetten de heren vraagtekens bij allerlei kortingsmogelijkheden. “Waarom zou ik ineens gratis 

van het openbaar vervoer gebruik mogen maken als ik 65 word, terwijl ik daarvoor wel moest 

betalen?” Het is een opmerking die gedurende het hele gesprek vaker terugkeert. “We accepteren het 

dat kleine kinderen minder mobiel zijn, maar vinden iedere oudere ineens “mobiel beperkt”, zelfs als ze 

dat nog niet zijn.” Gehandicapten hoeven, net als ouderen, niet bevoordeeld te worden, maar ze 

moeten ook niet benadeeld worden. De uitspraak “Gewoon als het kan, speciaal als het moet” 

benadrukt dat nogmaals. 

 

 

Interviewverslag  

Gijs Klomp 

Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (Anbo) 

 

Datum: 25 juli 2013 

Plaats: Stationsomgeving Baarn 

Duur: 45 minuten 

 

Gijs Klomp is werkzaam bij Anbo en houdt zich daar hoofdzakelijk bezig met het gebruik van de OV-

chipkaart. Verder rijdt hij voor Valys. 

 

Communicatie met reizigers 

Anbo is van mening dat communicatie met reizigers een taak van de vervoerders is. Wel zet Anbo zich 

in voor het voorlichten van ouderen, bijvoorbeeld omtrent de OV-chipkaart. Ouderen krijgen dan de 

mogelijkheid om deel te nemen aan een voorlichtingsbijeenkomst op centrale locaties in het land. 

“Ouderen snappen best dat het papier verdwijnt en tegenwoordig veel zaken digitaal moeten. Over 

het algemeen pikken ze het ook snel op.” Volgens Klomp snappen de meeste ouderen hoe ze moeten 

omgaan met de OV-chipkaart, maar er is altijd een groep die er moeite mee heeft; die groep is er 

overigens ook onder niet-ouderen. De uitdaging voor het toegankelijk maken van het vervoer is nu 

onder andere het één keer inchecken en één keer uitchecken, zelfs wanneer er wordt gereisd met 

meerdere vervoerders. De hoge kosten en mogelijke risico’s die eraan verbonden zijn, belemmert de 

implementatie van een dergelijk systeem. “Persoonlijk vind ik dat ook geen prioriteit hebben. We 

hebben nu immers een redelijk functionerend systeem, dus laten we daar voorlopig niets aan 

veranderen.” Andere onderwerpen die aan de orde komen om de toegankelijkheid het gebruik van de 

OV-chipkaart te verbeteren zijn integrale producten voor de NS en andere vervoerders (de oude 
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doorgaande papieren kaartjes) en de distributie (zorgen dat de automaten van de NS en andere 

vervoerders dezelfde functionaliteit hebben).   

 

Valys: alternatief vervoer voor onder meer ouderen 

Klomp rijdt zelf voor Valys, een vervoervoorziening voor ouderen om zich te verplaatsen van deur tot 

deur. Hij merkt dat het reserveren voor deze dienst niet als een probleem wordt ervaren. Voor de 

reistijd geldt dat er een marge is van 30 minuten, wat betekent dat het vervoer ongeveer 15 minuten 

voor en na de afgesproken tijd mag arriveren. Daarnaast moeten reizigers rekening houden met een 

reistijd die kan oplopen tot maximaal twee keer de geplande reistijd. “Zo’n 95% van de reizigers weet 

dat dit gebeurt, maar 5% is wel eens ontevreden.” Ouderen passen zich volgens Klomp gemakkelijk 

aan, vooral omdat het meestal niet erg is als ze ergens later arriveren. Het doel van de ritten is vaak 

het bezoek aan familie en zelden recreatief. “Mensen die bijvoorbeeld naar de dierentuin willen, kom ik 

niet tegen.” Het voordeel van het vervoer met Valys is dat de familie niet zelf zorgt hoeft te dragen 

voor het halen en brengen, maar dat ouderen zelfstandig kunnen reizen. Een nadeel van Valys is dat er 

te momenteel te veel pasjes zijn uitgegeven voor een te klein budget. Er wordt jaarlijks 60 miljoen euro 

voor Valys beschikbaar gesteld, maar er mogen teveel mensen van de diensten gebruikmaken. “Bij 

sommige (rijke) reizigers zie ik het gewoon: jij hoort eigenlijk niet van dit vervoer gebruik te maken.” 

Klomp onderkent dat er op het platteland minder vervoer wordt aangeboden en vraagt zich af hoe 

lang de buurtbus nog rijdt. In zijn eigen omgeving ziet hij al dat er lege busjes rondrijden. Hij denkt 

dat Valys een van de weinige alternatieven is die dan nog overblijven, “want ouderen raken anders 

geïsoleerd.” Hij plaats wel de kanttekening dat op dit moment nog niet duidelijk is wat de toekomst 

van het Valys-vervoer is, wat betekent dat een grote groep ouderen in onzekerheid verkeert. 

 

First mile en last mile 

Valys is alleen bedoeld voor ouderen die om de een of andere reden niet van het reguliere openbaar 

vervoer gebruik kunnen maken. Het is een van-deur-tot-deur vervoerdienst waarmee in principe heel 

Nederland doorkruist kan worden. Een vergelijkbaar vervoersysteem is de Regiotaxi, maar daarbij is 

het aantal zones beperkter. Het idee van de first mile en last mile is dat alleen het eerste en laatste 

deel met alternatief vervoer overbrugd dienen te worden; Valys rijdt letterlijk van deur tot deur. Is het 

niet praktischer om iemand bij een station af te ze zetten zodat hij of zij een deel met de trein kan 

afleggen? Valys zal dat alleen doen als reizigers specifiek vragen om een rit naar het station. “Valys zal 

reizigers nooit een reisadvies geven, en ik weet ook niet of dat in de toekomst wel het geval zal zijn,” 

aldus Klomp. Wie vanuit een klein gehucht nabij Zwolle naar Groningen wil reizen, wordt dus ook in 

Groningen afgezet, zelfs als er op het traject tussen Zwolle en Groningen een trein rijdt. 

 

 

Interviewverslag  

Arien de Jong 

Fietsersbond 

 

Datum: 30 juli 2013 

Plaats: TransTec Adviseurs, Amsterdam 

Duur: 35 minuten 

 

Arien de Jong is werkzaam bij Fietsersbond als persvoorlichter en houdt zich naast persvoorlichting 

onder meer bezig met het opzetten van campagnes. 

 

Communicatie met reizigers 

De Fietsersbond heeft één Landelijk Bureau in Utrecht en beschikt daarnaast over 150 lokale 

afdelingen. Landelijke thema’s waar de bond zich mee bezighoudt zijn onder meer het tekort aan 

stallingsplaatsen bij openbaar vervoerhaltes en publieke voorzieningen, het weren van de snorscooter 

van het fietspad, meer veilige en schone ruimte voor het groeiend aantal fietsers en het oplossen van 
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hindernissen op fietsroutes. Fietsers nemen als zij klachten hebben zowel contact op met de lokale 

afdelingen als het landelijk bureau van de bond. 

 

First mile en last mile 

Op het fietsgebruik op het platteland heeft de Fietsersbond vanuit het Landelijk Bureau geen zicht. 

Daarvoor wordt verwezen naar de lokale afdelingen. In principe verdiept de landelijke afdeling zich 

alleen in bepaalde thema’s als er vanuit de leden of lokale afdelingen specifieke problemen worden 

aangedragen. Uiteraard wordt het gebruik van de fiets gestimuleerd en is de Fietsersbond voorstander 

van stallingen bij openbaar vervoerhaltes en de mogelijkheid om de fiets mee te nemen in de bus. 

Vaak mogen uitsluitend vouwfietsen mee, hoewel het in Zeeland en Zuid-Holland op bepaalde lijnen 

ook is toegestaan om niet-vouwfietsen mee te nemen. Het gaat onder andere om buslijnen die door 

de Westerscheldetunnel rijden, waar tegen betaling fietsen mogen worden meegenomen. In sommige 

gevallen is het verplicht om te reserveren, bijvoorbeeld in de spits of als er met grotere groepen wordt 

gereisd. Verkeersveiligheid op het platteland is wel af en toe een issue. Zo heeft de landelijke 

Fietsersbond zich sterk gemaakt voor het verplichte rijbewijs voor tractorchauffeurs en verlaging van 

maximumsnelheden.   
 

“Fietsen worden meestal gebruikt voor afstanden tot 7,5 kilometer.” Voor langere afstanden wordt 

meestal voor een alternatief vervoermiddel zoals de bus gekozen. “Een slimme fietsfabrikant heeft naar 

regio’s gekeken waar veel scholieren wonen en gekeken wie van hen langer dan 7,5 kilometer moet 

fietsen. Vervolgens is er in die regio’s extra reclame gemaakt voor de e-bike. De elektrische fiets 

vergroot daardoor de afstand die met de fiets binnen een aantrekkelijke tijd kan worden afgelegd. Het 

gevolg is dat er minder reizigers zijn voor het openbaar vervoer op het platteland. De OV-fiets wordt 

overigens minder snel gebruikt voor dergelijke lange afstanden. “Het is ten slotte maar een 

eenvoudige fiets.” 
 

Fiets in het openbaar vervoer en andere ontwikkelingen 

Een fiets meenemen in het openbaar vervoer is één van de thema’s waar de Fietsersbond voor pleit. 

De Jong wijst op de startnotitie “Een stap vooruit” van de SP, CDA en PvdA waarin wordt voorgesteld 

om het meenemen van een fiets in de sprintertreinen van de Nederlandse Spoorwegen (NS) gratis te 

maken buiten spitsuren en in het weekend. Ze legt uit dat er veel weerstand was toen de NS besloot 

om de speciale fietsrijtuigen af te schaffen en is bang dat de NS op een dag zegt dat fietsen niet meer 

zijn toegestaan in treinen. De OV-fiets, ooit op initiatief van de Fietsersbond opgezet als een 

zelfstandige stichting, is – jaren nadat de fietsrijtuigen werden geschrapt – door de NS overgenomen. 

“Oorspronkelijk was de OV-fiets bedoeld voor het zakelijk verkeer, maar tegenwoordig zie je dat de 

fiets vooral gebruikt wordt voor bezoekjes aan familie, vrienden of bijvoorbeeld culturele activiteiten.” 

Het recreatieve verkeer is minder gebaat bij de OV-fiets, vanwege de vele bepakking die wordt 

meegenomen, maar ook vanwege het eerder genoemde argument dat het om “eenvoudige fietsen” 

gaat die niet aantrekkelijk zijn voor lange afstanden. Overige wensen die de Fietsersbond nog heeft 

met betrekking tot de OV-fiets hebben betrekking op de kosten en de reservering. Op dit moment 

moet er namelijk betaald worden als een reiziger de OV-fiets in een andere stalling wil achterlaten dan 

waar hij of zij de fiets vandaan heeft gehaald. Dat zou volgens De Jong ook goedkoper of kosteloos 

moeten kunnen. Daarnaast is het niet mogelijk om een fiets te reserveren, met als gevolg dat een 

reiziger het risico loopt dat er geen fietsen meer beschikbaar zijn. 
 


