Geachte leden van de statencommissie Milieu en Mobiliteit,
In het plan “hink-stap-sprong naar Bus Rapid Transit op Breda-Gorinchem-Utrecht” wordt
voorgesteld om eerst de A27 te verbreden en daarna filemijdende snelwegbussen in te zetten.
In dit plan staat echter niet dat deze bussen al op de A27 hebben gereden en autofiles omzeilden via vluchtstroken waardoor de reistijden van de automobilisten korter werden en
uiteindelijk 1400 automobilisten overstapten van auto op bus. Dit maakte de stoet rijdende
auto’s in totaal 84 kilometer korter, iedere spits weer. Dit werd dus in de praktijk bewezen. Zo
kwam ruimte op de weg waar ook niet overstappende automobilisten van profiteerden.
Daarom het verzoek om te overwegen om de volgorde (per amendement) om te draaien door
eerst filemijdende snelwegbussen in te zetten en daarna te besluiten over de snelwegverbreding, mocht dat onverhoopt nodig zijn.
Snelwegverbredingen blijken keer op keer in de praktijk paradoxaal genoeg te leiden tot
steeds langdurigere files en ook daarbij speelt de factor reistijd een cruciale rol. Zodra het
autoverkeer doorstroomt stappen OV-reizigers over op auto’s vanwege kortere reistijden
en dit gaat net zolang door totdat er weer nieuwe files ontstaan. Daarna blijft dit patroon zich
herhalen, zeker in dichtbevolkte gebieden. Los Angeles raakte al eerder in deze vicieuze cirkel
en kreeg zo de breedste wegen en de langdurigste files ter wereld (en een fors uitgedund OVnetwerk). De Randstad is ongeveer even uitgestrekt als de metropoolregio Los Angeles (maar
veel dichter bevolkt) en zit in dezelfde vicieuze cirkel. Er is slechts één manier om daar uit te
komen: kortere OV-reistijden realiseren. Dit is precies de reden waarom filemijdende bussen
zo effectief zijn. Ze worden niet voor niets steeds vaker ook in Amerika ingezet.
Het zou uiterst onlogisch zijn om eerst 8 jaar lang bezig te zijn met het aanleggen van extra
snelwegrijstroken (voor anderhalf miljard gemeenschapsgeld) die files aantoonbaar langer
maken om daarna maatregelen te treffen die de files aantoonbaar korter maken (en zeer snel
gerealiseerd kunnen worden voor een fractie van dat bedrag).
In de bijlage op de volgende bladzijde volgt nadere argumentatie.

Vriendelijke groet,
Wolfgang Spier, Utrecht.

wolfgangspier@outlook.com

tel 06 4994 4567

Spier pleit er voor om reistijdberekeningen voortaan een prominente rol te geven in mobiliteitsplannen. Hij maakte in 1993 reistijdberekeningen over de toenmalige sneltram door de Utrechtse
binnenstad. Een jaar nadat daar Kamervragen over werden gesteld (door het CDA) strandde dit
sneltramplan en toen maakte hij een alternatief OV-plan waarvan de gemeenteraad in 1998
vond dat dit plan te laat kwam. Desondanks zijn meerdere ideeën uit dat plan inmiddels (stilzwijgend) overgenomen in officiële Utrechtse plannen, zoals station Lunetten-Koningsweg, het
“wiel met spaken model”, kruisingsvrije OV-banen op spoordijken en een OV-tunnel onder de
binnenstad. Al deze ideeën stammen dus uit 1994, zie helemaal onderaan de bijlage.
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BIJLAGE MET ACHTERGRONDINFORMATIE

Figuur 1. Het Rijk schreef in dit beleidsrapport over belang van kortere OV-reistijden en weet hoe moeilijk het is ze te realiseren

Figuur 2. Fragment uit het hink-stap-sprong plan
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Cruciale informatie ontbreekt in het hink stap sprong plan
In het hoofdstuk “Voorgeschiedenis” staat wèl dat er tussen 1986 en 2018 Sneltreinbussen,
Interliners en snelBuzzen hebben gereden, niet dat er tussen 2012 en 2016 filemijdende snelwegbussen hebben gereden. Zij reden op initiatief van de Tweede Kamer tijdens files verder
op vluchtstroken en leverden het bewijs dat automobilisten vanwege kortere reistijden overstappen van auto op OV. Daardoor werden files korter. Dit zijn belangrijke feiten die ontbreken
in dit plan. Er waren 1400 automobilisten geïnteresseerd om op diverse parkeerplaatsen langs
snelwegen over te stappen op de filemijdende bussen. Iedere overstapper maakt de stoet
auto’s op een drukke snelweg 60 meter korter want dit is de benodigde 2 seconden volgafstand (bij 100 km/u). Zo ontstaat dus letterlijk ruimte op de snelweg waar ook niet-overstappende automobilisten van profiteren. De rijdende autostoeten werden gedurende iedere spits
dus in totaal 1400 x 60 = 84 kilometer korter.
Filemijdende bussen ook succesvol in Amerika
Filemijdende bussen worden in het buitenland steeds vaker toegepast, zelfs in auto minnend
Amerika. Aangezien over vluchtstroken rijden niet ideaal is, worden daar steeds vaker snelwegrijstroken omgezet in bus- of doelgroepstroken, die daar “HOV-lanes” worden genoemd,
High Occupancy Vehicles. Hiervoor hoeft niet veel meer te gebeuren dan de woorden BUS of
CARPOOL op het asfalt te verven en belijning en aanduidingen aan te passen.
Figuur 3. Amerikaanse “doelgroepstroken” voor bussen en carpoolers. Een luxe touringcar heeft 50 zitplaatsen. Een dubbeldekker heeft 82 zitplaatsen. Hoeveel auto’s ziet u?

Filemijdende bussen in Nederland
In Nederland ging het om 4 snelwegbuslijnen op de A27 (Almere-Het Gooi-Utrecht De Uithof
en Breda-Vianen-Utrecht CS/De Uithof) en 1 op de A1 (Het Gooi-Amsterdam). Ze gingen pas
5 jaar na de motie rijden voor een 3-jarige proef die 3,5 miljoen per jaar heeft gekost. Het is
de vraag waarom dat zo lang moest duren, want de enige zichtbare resultaten op de weg
waren enkele verkeersborden met de tekst “Bij file lijnbus op vluchtstrook” (en die staan er
overigens nog steeds). Er werd geen enkele aparte busstrook gemaakt.
Figuur 4. Google streetview
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Figuur 5. Link naar deze gehele brief.

Figuur 6

Automobilisten moesten zich vooraf aanmelden via “zekermetdebus.nl” (zo heette de proef).
Ze konden dus niet spontaan instappen. De proef werd op het laatst met 1 jaar verlengd,
zonder extra geld, zodat bezuinigd moest worden op het aantal bussen. Die gingen nog maar
om het half uur rijden i.p.v. om de 7½ minuut zodat automobilisten niet iets te laat moesten
komen en de bussen fors drukker werden. Daarom haakten in het laatste jaar veel automobilisten af, zie de grafiek in het eindrapport “zekermetdebus.nl”.
Figuur 7. Fragment uit het eindrapport zekermetdebus.nl

Ondanks al deze tegenwerkingen kon het ministerie niet ontkennen dat deze snelwegbussen
slecht werkten. In een brief aan de Tweede Kamer stond dat ze “ondanks de goede bezetting
geen aantoonbare effecten op de files hadden”. Daarom wilde men in 2016 stoppen met deze
filemijdende bussen. Alle vakbladen schreven toen dat de bussen wel degelijk hebben geleid
tot merkbaar minder files.
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Figuur 8. Fragment brief aan de Tweede Kamer

Figuur 9. Fragment uit dit artikel in een vakblad:

Acties van boze passagiers en volksvertegenwoordigers
Forenzen hielden toen handtekeningenacties, gemeenten protesteerden en volksvertegenwoordigers van verschillende partijen probeerden het opheffen van de snelwegbussen tegen
te houden. Zo vroeg een lid van de provinciale staten om op zijn minst 2 snelwegbuslijnen
naar de Utrecht universiteitswijk De Uithof te sparen (waar iedere werkdag tienduizenden forenzen naar toe willen). Volgens het ministerie konden ze echter prima via Utrecht Centraal
Station reizen, waar spoedig de Uithof-sneltram zou gaan rijden. De vraag luidde: “Waarom
wordt een snelwegbus opgeheven, die in de spits propvol zit en er juist voor zorgt dat mensen
rechtstreeks naar De Uithof kunnen en niet via Utrecht Centraal hoeven te reizen?”.
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Figuur 10

Het antwoord luidde dat men de 3,5 miljoen euro per jaar te duur vond en dat de bussen
“ondanks de goede bezetting geen aantoonbare effecten hebben op de files”. Alle 5 snelwegbuslijnen werden definitief opgeheven in 2016.
Figuur 11

Aantoonbare onjuistheden van het ministerie
Het ministerie vond 3,5 miljoen per jaar te duur, maar 4 van de 5 buslijnen bestonden al vóór
2012 en liepen toen vast in files. Toen ze later langs de files verder mochten rijden over de
vluchtstroken kon iedere chauffeur met dezelfde bus gedurende dezelfde werktijd dus vaker
heen en weer rijden, dus meer passagiers vervoeren voor bijna dezelfde kosten. In werkelijkheid zijn de exploitatiekosten dus lager geworden. Hoe is het anders te verklaren dat er inmiddels commerciële busdiensten als Flixbus zijn verschenen op snelwegen?
Daarnaast kan de uitspraak “geen aantoonbare effecten op de files” onmogelijk juist zijn, omdat het ministerie zelf schrijft dat 1400 automobilisten overstapten van bus op auto en al die
overstappers reden dus niet meer over de snelweg, want ze zaten in de bus op het grootste
deel van de rit. Er kwam dus méér ruimte op de snelweg. Het ministerie zou hooguit kunnen
stellen dat men het effect niet groot genoeg vond.
Figuur 12
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Ruimte op snelweg wordt snel opgevuld
De ruimte op de snelweg, die dankzij filemijdende snelwegbussen is ontstaan, wordt daarna
spoedig opgevuld met auto’s. Hoe kan dat?
Uit CBS tellingen blijkt dat sinds 1985 het aantal reizigerskilometers per trein is toegenomen
met 210%, per auto met 40% (incl. bestuurder), fiets met 29%, terwijl stedelijk OV (bus, tram,
metro) iets is gedaald (terwijl er 2,8 miljoen mensen bij zijn gekomen, vooral in de steden).
Ondanks de 210% stijging blijven bijna alle spoorlijnen 2-sporig, zelfs tussen steden als Den
Haag-Rotterdam-Utrecht e.d., terwijl parallel liggende snelwegen al minstens 6 rijbanen hebben. Tegelijkertijd is Nederland het enige rijke land ter wereld dat ook nog haar OV-netwerken
uitdunt, zelfs in sterk groeiende steden als Utrecht. Zelfs Los Angeles is gestopt met het uitdunnen van haar OV-netwerk. Dit verklaart dat de reistijden van Nederlandse OV-reizigers –
van huis tot bestemming - steeds langer worden. Ook rijdt de trein allang niet meer als een
trein (als dit spreekwoord nu zou ontstaan zou het de tegenovergestelde betekenis krijgen).
Figuur 13. Zie https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/10/autopark-groeit-sterker-dan-bevolking en: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37739/table?fromstatweb

Het gevolg is dat OV-reizigers al snel door krijgen dat het autoverkeer weer doorstroomt en
dan overstappen op de auto (of de fiets gebruiken als het gaat om kortere afstanden).
Als de spoorlijnen verdubbelen naar 4-sporig kunnen sneltreinen de langzamere stop- en goederentreinen inhalen, waardoor de capaciteit veel meer dan verdubbelen. Een dubbeldeks intercity heeft 1200 zitplaatsen. Als al die mensen per auto over de snelweg rijden is dat een
autostoet van 72 kilometer lang. De gedachte dat OV lang niet dezelfde capaciteit kan leveren
als de auto is onjuist.
De Uithof-snelwegbuslijnen waren 2 van de 8 Uithof-buslijnen die verdwenen.
In totaal zijn geleidelijk 8 Uithof-buslijnen opgeheven om voldoende OV-reizigers in die langere sneltramvoertuigen te krijgen, waaronder Nederlands drukste buslijn, snelbus 12S (die
werd vervangen door sardientjesbus 12).
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Het motto was: OV-reizigers gaan vanuit alle windrichtingen rechtstreeks en filevrij naar
De Uithof. Het motto werd: OV-reizigers gaan vanuit alle windrichtingen eerst naar
Utrecht Centraal Station en van daar per sneltram naar De Uithof/USP.
De meeste automobilisten hadden geen trek in deze omweg en gingen weer de hele rit van
huis naar werk per auto.
Figuur 14. Link: https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-PBL-Boek-23-Kansrijk-mobiliteitsbeleid_0.pdf

Maatregelen om filemijdende snelwegbussen op korte termijn te verbeteren:
Dit kan bijvoorbeeld door bushaltes bij snelwegparkeerplaatsen naast de snelweg te maken
zodat de bussen niet meer van de snelweg moeten afslaan.
Of tijdelijk met signalering een bus voorrang te geven bij het kruisen van een drukke autostoet.
Of met (geluiddempende) wanden deze rijstrook af te scheiden van de rest zodat met hogere
snelheden kan worden gereden, eventueel met zelfrijdende bussen.
Dit zal met zekerheid leiden tot nòg kortere files, terwijl extra snelwegrijstroken aantoonbaar
leiden tot langere files. In wezen komt het allemaal neer op deze ene vraag:
Wilt u de files daadwerkelijk korter maken of wilt u snelwegen verbreden?

Nadere informatie over de snelwegbussen: https://www.nieuws030.nl/achtergrond/spier-devragen-bij-de-metroplannen-81649955802/
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Figuur 15. Fragment uit het eindrapport zekermetdebus.nl

Figuur 16. Link naar dit artikel: https://www.goene.nl/artikel/de-hoofdstad-van-de-21-ste-eeuw

Figuur 17. Prognoseberekeningen van vervoerkundige ingenieursbureaus die voorspellen dat files korter worden als er snelwegrijstroken bijkomen zijn onbetrouwbaar, zie dit artikel
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Figuur 18. Meer asfalt trekt méér autoverkeer aan en dat kunnen deskundigen niet verklaren, zie dit rapport

10

Dit zijn de belangrijkste onderdelen uit dit alternatief OV-plan:
• Het “satellietmodel”, dit is een OV-netwerk met enkele overstapknooppunten aan de stadsrand zodat mensen niet gedwongen worden tot een omweg via Utrecht CS. Dit idee is overgenomen en wordt inmiddels “wiel-met-spaken-model” genoemd.
• Busbanen geheel kruisingsvrij aanleggen o.a. op diverse spoordijken in de stad zoals Utrecht
CS-Uithof via het destijds geplande Randstadspoorstation Lunetten-Koningsweg. Deze is
inmiddels aangelegd als trambaan, maar dat station verdween uit de plannen (tot 2020).
• Ongelijkvloers maken van de Nieuwegeinlijn en deze versnellen door ‘echte’ sneldiensten
in te zetten. Inmiddels verdwijnen steeds meer snelbusdiensten, ook in de 3 grootste steden.
• Ondiepe OV-tunnel van CS naar de oostkant van de binnenstad die daar aansluit op de
goederenspoorlijn en aansluit op kruisingsvrije busbanen naar de knooppunten aan de
standsrand.
• Transferia (om over te stappen van auto op OV) in de regio en juist niet nabij de stadsrand.
• Aanleggen van vrije snelwegstroken voor bussen op omliggende snelwegen die geleid worden
via de kooppunten aan de stadsrand.
• Later toegevoegd: (mini) bussen op vrije busbanen, met een nieuwe technologie platooning
onzichtbaar koppelen tot treintjes, die dit artikel: https://www.verkeerskunde.nl/artikel/ingezonden-tijd-om-lightrail-om-te-vormen
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