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1 Doelstelling en plan van aanpak 

De Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) heeft in 2017 de bottlenecks 

van de vervoersnetwerken aangeduid. In het kader van het OV Toekomstbeeld 

zijn verschillende maatregelen bedacht die de capaciteit op het spoor kunnen 

verhogen om de toekomstige vraag tegemoet te kunnen komen. Uit deze 

analyse is een lijst met diverse maatregelen ontstaan. De effecten van deze 

maatregelen zijn echter nog niet bestudeerd.  

Het traject “Benutting en Innovatie” heeft als doel de verschillende maatregelen 

te evalueren en de meest effectieve beleidsknoppen te identificeren om de 

capaciteit in het OV-(spoor)systeem te vergroten en zo optimaal mogelijk het 

spoor te benutten. Voor de beoordeling van de maatregelen is de studie in 2 

stappen doorgevoerd: 

– Stap 1 – Een verdieping van de maatregelen met korte “factsheets” die elke 

beleidsknop omschrijven en evalueren (kwalitatief): wat voor effect? waar is 

het effect waarschijnlijk het grootst? wanneer is een haalbaar termijn? 

– Stap 2 – Compatibiliteitsanalyse tussen de verschillende maatregelen om de 

randvoorwaarden van de maatregelen in te schatten en “haalbare” 

scenario’s te kunnen definiëren (tegenstrijdige maatregelen hebben samen 

weinig effect). 

De doorgevoerde analyse blijft zeer theoretisch. Uiteindelijk zouden de knoppen 

voor concrete bottlenecks geëvalueerd moeten worden zodat de haalbaarheid 

(bijv. kosten/baten en maatschappelijk draagvlak) specifiek beoordeeld wordt. 
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2 Resultaten 

Van de vele geïdentificeerde knoppen (>100) zijn 40 knoppen behouden en 

uitgewerkt in de vorm van factsheets. De factsheets hebben ervoor gediend de 

knoppen te beschrijven en zo onafhankelijk mogelijk te beoordelen. Hiervoor is 

ook input bij NS en Prorail afgehaald.  

 

De knoppen zijn in twee categorieën verdeeld: knoppen die de capaciteit van 

het spoor moeten verhogen en knoppen die de vervoersvraag moeten verlagen 

(of minstens de spits spreiden) zodat de bottlenecks verwerkt kunnen worden. 

Verschillende middelen zijn hiervoor mogelijk: aanpassing van de infrastructuur, 

het materieel, de lijnvoering of de planningsnormen. De vervoersvraag in het OV 

kan met spreiding, invloed op de vervoersvraag of met modal-shift verlaagd 

worden. 

Om de knoppen met elkaar te vergelijken zijn er verschillende “heatmaps” 

samengesteld om de meest effectieve en kansrijke knoppen te identificeren. De 

heatmaps hebben het voordeel om relatief snel een overzicht van de knoppen te 

geven. Uit deze evaluatie zijn de meest kansrijke knoppen (zogenaamde “must-

haves”) geïdentificeerd. Vanuit deze knoppen zijn er groepen van knoppen 

samengesteld die goed samenwerken. 
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De «must-have» knoppen hebben allemaal als doel meer capaciteit te schaffen 

(zoals zitplaatskans verlagen, aanpassing aanbod tijdens de spits). Ook zijn er 

verschillende prijsdifferentiatie knoppen die heel efficiënt kunnen zijn, maar vaak 

een kleiner draagvlak hebben (prijzen verhogen tijdens de spits). Uiteindelijk 

bestaan er drie onafhankelijke richtingen: 

– Prijs-differentiatie om de vraag van sommige klantengroepen te beïnvloeden 

– Aanbod aanpassen tijdens de spits 

– Comfort reduceren voor meer capaciteit 

Deze richtingen zijn theoretisch te combineren, maar de haalbaarheid en hun 

effectiviteit hangt sterk van de specifieke context af. Prijs-differentiatie heeft het 

voordeel met pilots te testen zijn. Daarentegen heeft het verhogen van capaciteit 

door middel van een aanpassing van het materieel hardere gevolgen. 

Uiteindelijk zijn er relatief veel knoppen geïdentificeerd om de NMCA-

bottlenecks te verwerken en ook op lange termijn het spoorsysteem efficiënter te 

laten werken. Wel moeten er keuzes gemaakt worden met welk middel de 

bottlenecks verwerkt kunnen worden. Dit kan verschillen per bottleneck en moet 

specifiek nog bestudeerd worden. 
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3 Conclusie en aanbevelingen 

De drie oplossingsrichtingen kunnen met specifieke “Toolboxen” van knoppen 

beschreven worden. Elke Toolbox geeft een coherente samenstelling van 

knoppen: 

– Toolbox «Comfort garanderen» met prijsdifferentiatie 

– Toolbox «Comfort verlagen» om een maximale capaciteit bereiken 

– Toolbox «Aanpassing aanbod» met een compromis bij het aanbod / de 

lijnvoering tijdens de spits (langere reistijden, overstappen, enz.) om meer 

treinpaden in te kunnen plannen 

Ook is er Toolbox «Draagvlak garanderen» samengesteld. Deze knoppen zijn 

met een breed draagvlak ingeschat die risico’s minimaliseren. 

De doorgevoerde analyse blijft zeer theoretisch. Uiteindelijk zouden de knoppen 

voor concrete bottlenecks geëvalueerd moeten worden zodat de haalbaarheid 

specifiek beoordeeld wordt. Voor sommige bottlenecks is dan één toolbox 

voldoende, andere bottlenecks vragen misschien voor meer maatregelen en 

hebben daarvoor een combinatie van toolboxen nodig. 

 

Uiteindelijk is het waarschijnlijk altijd mogelijk om met de knoppen de 

bottlenecks te verwerken. De vraag is welke knoppen dat voor welke 

bottlenecks zijn, en vooral hoe sterk deze knoppen toegepast moeten worden. 

Alleen een specifieke analyse van de bottlenecks kan een antwoord op deze 

vragen leveren en daarmee ook de impacts van sommige keuzes (toepassen 

van knoppen) beoordelen.. 

  

18/12/2018 | wol 
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Factsheets knoppen 



Doel

De Factsheets in dit document hebben als doel een overzicht te geven van 

de verschillende knoppen die ingeschakeld zouden kunnen worden om 

capacitaire bottlenecks op het Nederlandse spoornet te verwerken. 

Knoppen die het spoornet aantrekkelijker maken zijn hier dus niet 

meegenomen.
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Doel

Er zijn twee sub-doelen gedefinieerd met verschillende middelen:

1. Capaciteit verhogen

‒ extra infrastructuur

‒ ander materieel

‒ aanpassing van de normgeving

‒ ander aanbodstructuur

1. Ss

2. Vraag verlagen

‒ spreiding van de spits

‒ verlaging van de algemene vervoersvraag

‒ modalshift naar andere transportmodi
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Inhoud

De beoordeling van de knoppen is puur theoretisch en heeft nooit een 

specifieke context onderstelt (alleen het spoornet in Nederland). Het is dus 

mogelijk dat voor specifieke bottlenecks de knoppen veel minder of veel 

beter van toepassing komen dan vermeld in dit document. Uiteindelijk 

zouden de knoppen voor concrete bottlenecks geëvalueerd moeten 

worden zodat de haalbaarheid (bijv. kosten/baten en maatschappelijk 

draagvlak) specifiek beoordeeld wordt.

De inhoud van de factsheets is gebaseerd op een «expert’s judgement» 

en er zijn geen specifieke, kwantitatieve studies doorgevoerd. Alle 

evaluaties zijn dus kwalitatief doorgevoerd, ook al zijn er een aantal 

kwantitatieve waarden gegeven, indien beschikbaar.

Er is geen specifieke analyse rondom de robuustheid van het spoor-

systeem in samenhang met de knoppen doorgevoerd. Wel is het thema 

robuustheid vermeldt zodra dit als een groot risico geïdentificeerd is.
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Evaluatie van de knoppen
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KNOPPEN

EVALUATIE

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel 

goed

heel 

slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

neutraal

heel 

goed

heel 

slecht

slecht

goed

neutraal

Hoge baten

Hoge 

kosten

Kosten

Baten

0%

20%

-20%

-10%

10%

2035

Direct 

mogelijk

2050+

2045

2025

Haalbaar

Bestaat 

al overal

Niet 

haalbaar

Moeilijk 

haalbaar

Bestaat al 

in NL



Overzicht knoppen

Categorie Aantal Knoppen

Vervoercapaciteit verhogen 26

Infrastructuur 6

Materieel 7

Normen 4

Aanbod 9

Vervoersvraag verlagen 14

Spreiding 7

Mobiliteitsvraag verlagen 2

Modal-shift 5

Totaal 40
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KNOPPEN



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Hogere snelheid en daarom een kortere bezetting van de capaciteit.

Verhoging van de snelheid door aanpassing bochten of kanting. Hoger dan 

140 km/u kan alleen met ERTMS (met ATB maximaal 140 km/u).

Aanpassing stations met principe DSS (doorstroomstation).

VERHOGEN RIJSNELHEID

CAPACITEIT VERHOGEN
KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

Frequentieverhoging van 30 naar 15 minutendienst op Leeuwarden –

Sneek.

Hogere frequentie (t/m 100% capaciteitsverhoging) met hetzelfde aantal 

kruisingsmogelijkheden. Hogere energie en onderhoudskosten maar lagere 

personeel en materieelkosten pro treinkilometer.

WAAR?

Op baanvakken met enkel spoor en de snelle sporen van baanvakken met 

vier sporen (of meer). Knopen 80 km/u i.p.v. 40 km/u (DSS). 

Niet geschikt voor tweesporige baanvakken met gemengd verkeer. 

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

WANNEER?

KOSTEN

2020-2030 (middellang termijn) voor snelheden t/m 140 km/u. Hangt ook 

van de bodem af. 

Bij hogere snelheden afhankelijk van ERTMS.

Investeringen in de infrastructuur kunnen zeer duur worden. 

Materieel moet ook voor de hogere snelheden gereed zijn.

EFFECTEN

Hogere efficiëntie voor de vervoerder. 

Meer treinen met dezelfde infrastructuur (topologie, aantal 

kruisingsmogelijkheden). 

IMPACT

Hogere slijtage van de infrastructuur en dus hogere onderhoudskosten, met 

name boven de 160 km/u.

RISICO’S

Effect van de hogere snelheden beperkt op snelle baanvakken. 

Afhankelijkheid met ERTMS.

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

DOEL

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Treinen met meer bakken.

Verlenging van treinen met extra bakken tot en met 400m of 16 bakken.

Verlenging van perrons op stations (huidig 340m voor IC stations, 400m 

voor internationale stations).

LANGERE TREINEN

CAPACITEIT VERHOGEN
KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

Zwitserland: Van IC2000 naar Twindexx met treinen van 400m. Verlenging 

van perrons op verschillende stations.

Aangepast aanbod op de drukste 

corridors van het land.

WAAR?

Alle verbindingen waar bottlenecks geconstateerd zijn en die vandaag nog 

niet met 400m lange treinen gereden kunnen worden.

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

[figuur/beeld]

WANNEER?

KOSTEN

2030-2040 Op stations moet de perronlengte aangepast worden (daar waar 

de perronlengte niet voldoende is).

Hangt zeer van het aantal stations af waar de perrons verlengt moeten 

worden. Tegenover investeringen voor meer sporen op een baanvak kan het 

relatief goedkoop uitkomen, maar ook onmogelijk of zeer duur als er geen 

plaats is om de perrons te verlengen.

EFFECTEN

Meer zitplaatsen voor gelijk aantal treinen. Huidige lengte IC-materieel 

331m (dus 12 bakken). Dit is een capaciteitsverhoging t/m 20%.

IMPACT

Langere overstaptijden met een beperkt aantal transfer-passages 

(capaciteit). Slechte verdeling van reizigers. Maximale snelheid kan niet 

gehaald worden. Vermogen van de trein moet aangepast worden om de 

langere trein dezelfde acceleraties en reistijden te halen. Aanpassen tractie-

energievoorzieningssysteem (TEV).

RISICO’S

De ICNG heeft minder zitplaatsen want dit zijn geen dubbeldekkers. 

VIRM14 (379m) = max 1’400 zitplaatsen

ICNG16 (330m) = max 834 zitplaatsen

Moeilijk het materieel buiten de randstad aftetrappen.

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

DOEL

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden✔



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Verhoging van de spanning in de bovenleiding van 1,5 naar 3 kV DC om het 

vermogen van het materieel te verbeteren.

Aanpassing van de energieverzorging en het materieel om de hogere 

spanning te kunnen verwerken.

3KV

CAPACITEIT VERHOGEN
KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

Omstelling van diesel naar elektrisch, bijvoorbeeld tussen Zwolle en Almelo.

Omstelling van 750 VDC naar 1500 VDC bei de WSB (Aarau/CH); 

Omstelling van 15 kV naar 25 kV op verschillende HSL of betuweroute.

Veel minder verlies bij de overdraging 

van energie. Minder spanningsdaling.

Geen capaciteitsverhoging.

WAAR?

Alle geëlektrificeerde baanvakken.
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Evaluatie knoppen

[figuur/beeld]

WANNEER?

KOSTEN

2025-2035 (Middel tot lang termijn), ook al is het relatief makkelijk van 1.5 

naar 3 kV om te schakelen moet wel de gehele vloot en 

energievoorzieningen aangepast worden.

1.5 – 2 miljard Euro, maar de baten zijn vooral bij de energiebesparing 

(19.5%).

EFFECTEN

Beter acceleratievermogen (vooral goederen), maar weinig of geen 

capaciteitsverhoging. Minder verlies in de overdraging van energie, minder 

slijtage, minder materieel (koper). Hogere capaciteit in stroomvoorziening. 

Betere interoperabiliteit met België, ook op de HSL.

IMPACT

geen

RISICO’S

geen

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

DOEL

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Verkorting van capaciteitsbezetting per trein en dus verkorting van 

opvolgtijden.

Invoering van ETCS.

ETCS Level 3 = permanente lokalisatie van het voertuig, permanente 

bewaking van de snelheid en “moving block”.

ETCS Level 2 = permanente lokalisatie en nauwkeuriger rijden met ATO?

ETCS

CAPACITEIT VERHOGEN
KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

Geen voorbeeld voor ETCS L3, maar wordt in het project SmartRail4.0 bij 

de SBB meegenomen.

ETCS L2 brengt zelf nog geen capaciteitsverhoging. Wel kunnen andere 

planningsnormen aangenomen worden (vaak in samenhang met 

blokverdichtingen). Hier zijn op specifieke locaties opvolgtijden van bijna 2 

minuten ipv 3 minuten mogelijk (met forse blokverdichting).

WAAR?

Hoofdcorridors: ETCS L3

Rest van het net: ETCS L2

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

WANNEER?

KOSTEN

ETCS L2 is op sommige baanvakken al ingezet. Voor andere baanvakken 

kan nog een tiental jaren duren (volledig t/m 2034). 2030-2040 voor ETCS 

L3 want is nog in ontwikkeling, maar zou op middellang termijn op specifieke 

trajecten ingezet kunnen worden.

Vele miljarden voor de volledige uitrol, inclusief uitrusting van materieel.

EFFECTEN

Capaciteitsverhoging alleen met forse blokverdichting of ETCS L3. 

Voorbereiding voor ATO en daarmee preciezer rijden en dus verlaging van 

de reserves in de planning.

IMPACT

ETCS L2 brengt zelf geen specifieke capaciteitsverhoging.

RISICO’S

Markt vraagt hogere kosten om planning te hanteren. Langere opvolgtijden 

door toepassing nieuwe veiligheidsnormen. Verschillende versies/baselines 

L2.

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

DOEL

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Verhoging van de capaciteit door een geautomatiseerde exploitatie met 

nauwkeurig reiden en stoppen en geautomatiseerde processen bij 

halteringen en keren. 

Invoering van ATO Level 3 (geautomatiseerd rijden met 

begeleidingspersoon die bij storing kan ingrijpen)

AUTOMATISCHE VOERTUIGEN (ATO)

CAPACITEIT VERHOGEN
KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

Pilot-projecten bij de SBB in het project Smartrail 4.0.

Voor capaciteitsverhoging moeilijk te evalueren. Vooral voor verlaging van 

variabiliteit is er veel potentieel. Samen met ETCS L3 is een 

capaciteitsverhoging zeer waarschijnlijk.

WAAR?

In principe mogelijk op het hele net, maar vooral op sterk belaste 

baanvakken.

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

WANNEER?

KOSTEN

2030-2040 (middellang termijn). De technologie is momenteel met pilot 

projecten actief.

Materieel en infrastructuur moet uitgerust worden.

EFFECTEN

Capaciteitsverhoging dankzij geautomatiseerd rijden zonder hoge 

buffer/reserve-tijden. Kortere halteertijden door verkorting vertrekprocedure. 

Betere robuustheid dienstregeling. Op termijn extra zitplaatsen want geen 

crash-zones en bestuurder cabine.

IMPACT

Geen.

RISICO’S

Afhankelijk van de technologie is ETCS L2 een voorwaarde voor de 

invoering van ATO, met ETCS L3 is het potentieel veel hoger. Waarschijnlijk 

aanpassingen in de normgeving / wet. Acceptatie als er toch een ongeluk 

plaatsvind.

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

DOEL

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden✔



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Perrons aan beide kanten van de trein in stations met veel transfer van 

reizigers.

Kortere halteringen door de reizigers aan één kant van de trein te laten 

uitstappen en aan de andere kant instappen.

PERRON AAN BEIDE KANTEN VAN TREIN

CAPACITEIT VERHOGEN
KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

S-Bahn München op de centrale stations van de “Stammstrecke”.

Halteringen van minder dan een 

minuut in drukke stations. 30 treinen 

per uur en per richting tijdens de spits 

(opvolgtijd van 2 minuten op hetzelfde 

spoor).

WAAR?

Vooral voor stations met een beperkt aantal sporen. Station met twee 

(perron)sporen en een eilandperron. Twee extra perrons aan de buiten kant 

kunnen de haltering verkorten. 

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

WANNEER?

KOSTEN

2030-2040 op sommige stations. Een station moet verbouwd worden. Het 

makkelijkste is op een station met twee sporen en een eilandperron twee 

extra perrons aan de buiten kant te bouwen.

Kan heel erg hoog uitkomen op stations waar een algemene ombouw 

noodzakelijk is.

EFFECTEN

Opvolgtijd kan verkort worden omdat op drukke stations halteringtijden van 

minder dan een minuut gehaald kunnen worden (met single deck materieel 

met brede deuren). Met een goede signalisatie kan zo de opvolgtijd van 5 

minuten naar 3 minuten gereduceerd worden.

IMPACT

Ombouw van stations.

RISICO’S

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

DOEL

Ombouw van stations niet volledig doorgevoerd wat tot transferproblemen in 

het station kan leiden. 

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden✔



Overzicht knoppen

Categorie Aantal Knoppen

Vervoercapaciteit verhogen 26

Infrastructuur 6

Materieel 7

Normen 4

Aanbod 9

Vervoersvraag verlagen 14

Spreiding 7

Mobiliteitsvraag verlagen 2

Modal-shift 5

Totaal 40
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KNOPPEN



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Verbetering van het acceleratievermogen van het materieel. Hoger 

vermogen van het materieel. Misschien meer aangedreven assen.

Meer capaciteit dank snellere sprinters en dus betere homogeniteit op het 

baanvak. Benutting van het betere vermogen van het nieuw materieel (SLT, 

SNG).

RIJSNELHEID – ACCELERATIE

CAPACITEIT VERHOGEN
KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

Nederland: Migratie van SGM naar de nieuwe SLT (Bombardier/Siemens) 

en SNG (CAF).

Reistijdverkorting maar beperkte capaciteitsverhoging.

WAAR?

Overal, alle treinen: Sprinters / stoptreinen, vooral op baanvakken met 

dubbel spoor en gemengd verkeer en IC om dezelfde acceleratie als de 

SPR te halen. Ook op baanvakken met enkelspoor om een kruising te 

kunnen halen.

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

WANNEER?

KOSTEN

2020-2030 Kort tot middellang termijn, afhankelijk van de fleet-strategie en 

omstelling op 3kV.

In principe geen extra kosten aan het materieel omdat het vermogen van de 

nieuwe treinen benut wordt. Wel mogelijke kosten voor de ombouw of 

vernieuwing van energie-verzorgingspunten.

EFFECTEN

Meer capaciteit door betere homogeniteit op het baanvak. 

Reistijdverkorting en dus verhoging van het reizigerspotentieel.

IMPACT

Hogere energiekosten en slijtage van het spoor.

RISICO’S

Komfortnormen laten geen hogere acceleraties toe.

3kV wordt niet geïntroduceerd wat tot zeer verschillende acceleraties lijdt.

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

DOEL

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Materieel met veel deuren en veel plaats bij de deuren, net zoals bij metro 

materieel om de halteringen zo kort mogelijk te houden.

Minstens twee deuren per bak voor treinen met Jakobsdraaistellen en 3 

deuren voor treinen met conventionele draaistellen (gegeven een baklengte 

van ~25m).

Brede deuren met 2 deurhelften en eventueel klaptree i.p.v. schuiftree.

MEER DEUREN IN MATERIEEL

CAPACITEIT VERHOGEN
KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

Diverse Metro-Lijnen of S-Bahn systemen.

Verkorte halteringstijden.

WAAR?

Vooral op baanvakken met gemengd verkeer en sprinter, maar kan ook voor 

IC-verbindingen capaciteit opleveren.

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

WANNEER?

KOSTEN

2030-2040 Alleen mogelijk met nieuw materieel (DDNG?), ombouwen van 

bestaand materieel duur of niet mogelijk.

Treinen worden meer belast en zijn dus iets duurder. Effect op de algemene 

kosten blijven klein.

EFFECTEN

Verkorting van in- en uitstaptijden en dus verkorting van de halteringen en 

de reistijd.

IMPACT

Onderhoudskosten deuren iets duurder. Klimatiseren en verwarmen minder 

efficiënt of duurder. Minder zitplaatsen door extra deuren. Zitplaatskans-

norm zou dus aangepast moeten worden.

RISICO’S

Robuustheidproblemen met meer deuren en dus meer kans op storingen bij 

de deuren. Heeft langere treinen nodig om de zitplaatskans te behouden, 

wat als gevolg tot langere halteringszijden kan leiden.

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

DOEL

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden✔



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Maximale benutting van het materieel voor zit- of minstens staanplaatsen.

Geen algemene toegankelijkheid voor gehandicapten: toiletten, 

rolstoelplaatsen, kleinere capaciteit bagage.

Normen aanpassen met lagere zitplaatskans.

TOEGANKELIJKHEID VERLAGEN (GEHANDICAPTEN)

CAPACITEIT VERHOGEN
KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

Geen toepassing, trend is in de tegenrichting.

-

WAAR?

Totale fleet materieel.

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

WANNEER?

KOSTEN

Normen direct mogelijk. Ombouw van materieel heeft meer tijd nodig.

Ombouwkosten materieel.

EFFECTEN

Meer zitplaatsen per trein.

IMPACT

Halteringtijden worden langer.

Meer ontevreden reizigers.

RISICO’S

Aanbieden alternatief vervoer voor bevolkingsgroepen niet acceptabel.

Aanpassing normgeving - duurt langer dan verwacht.

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

DOEL

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Verhoging aantal zitplaatsen in de treinen door het comfort te reduceren.

Geen/minder WC’s, 2+3 zitplaatsen. 1e klas in 2e klas ombouwen.

VERHOUDING ZIT- EN STAPLAATSEN / INRICHTING TREIN

CAPACITEIT VERHOGEN
KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

Nederland: geen toiletten in het SLT materieel.

Frankrijk SNCF TER 2N met 2+3 zitplaatsen

Verschil met / zonder toiletten:

6 bakken: 330 / 342 (+4%)

Verschil VRIM / Regio 2N:

VRIM (3+6+6): ~1500 zitplaatsen

Regio 2N (UM3): 2280 zitplaatsen (+50%) 

WAAR?

De gehele materieel-vloot

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

WANNEER?

KOSTEN

2025-2035 (middellang termijn) voor meer zitplaatsen (2+3), lang termijn 

voor minder WC’s (nieuw materieel).

Tijdens renovatie of nieuwe koop van materieel te integreren en zo relatief 

lage kosten.

EFFECTEN

Meer zitplaatsen per bak. DDNG zou 10-20% meer zitplaatsen kunnen 

hebben.

IMPACT

Verlaging van comfort voor de reizigers, langere halteringen door smallere 

gangen en meer reizigers per deur.

RISICO’S

Draagvlak.

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

DOEL

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden✔



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Betere homogeniteit tussen goederen en reizigerstreinen door beter 

vermogen van goederentreinen.

Minimaal vermogen van de goederentreinen (bijvoorbeeld maximaal 1600 t 

per 5 MW Vermogen) en hogere snelheid (bijvoorbeeld 120 km/u) op 

baanvakken waar gemengd verkeer rijdt.

GOEDEREN: HARMONISATIE MATERIEEL (OOK VERBETEREN)

CAPACITEIT VERHOGEN
KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

Express goederenpaden in Zwitserland (max. 400m, 120 km/h, max. 800 t)

Goederenvervoerders vinden de maximale lengte en gewicht te streng. 

Maar de snelheid van 120 km/u is voor de volgende 10 jaar standaard.

WAAR?

Baanvakken met goederenvervoer tussen 5% en 50% en waar een 

bottleneck.

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

WANNEER?

KOSTEN

2030-2040 (middellange termijn) om de goederenbranche tijd te geven zich 

aan te passen.

Geen kosten voor het OV-systeem maar grote impact voor de 

goederenbranche (investering en hogere exploitatiekosten).

EFFECTEN

Betere homogeniteit tussen reizigers- en goederentreinen. Verhoging van de 

algemene capaciteit.

Kortere reistijden voor goederenvervoer en minder inhaalsporen nodig.

IMPACT

Alleen in de goederensector.

RISICO’S

Haalbaarheid om zware goederentreinen met hogere snelheden te laten 

rijden (stabiliteit van de infrastructuur). Goederenmarkt stort op sommige 

verbindingen in, omdat die geen tijd hebben zich aan te passen.

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

DOEL

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Automatisch en aangedreven goederenwagens kunnen de capaciteit 

verhogen door minder rangeren en hoger totaal vermogen van de trein.

Loslaten van goederenwagons die daarna zelfstandig rangeren zodat er 

geen rangeer locomotief meer nodig is.

Hoger vermogen en daardoor minder capaciteitsbenutting door de 

goederentreinen.

GOEDEREN: AUTOMATISCHE VOERTUIGEN

CAPACITEIT VERHOGEN
KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

Self propelled rail carriages – a research project founded by the EU 

Geen rangeerlocomotieven meet nodig. 

Alleen capaciteitsverhoging op baanvakken 

waar op het hoofdspoor nog gerangeerd 

moet worden (zelden in Nederland).

WAAR?

Goederencorridors

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

WANNEER?

KOSTEN

2045 – 2050+ (lange termijn).

Hoog voor de goederensector.

EFFECTEN

Aangedreven goederenwagons kunnen meer vermogen voor de 

goederentrein aanbieden. Daardoor wordt de capaciteit minder benut en 

voor reizigerstreinen vrijgegeven.

IMPACT

Hoge kosten voor de goederensector.

RISICO’S

Mogelijk geen capaciteitsverhoging.

De goederensector moet gesubsidieerd worden, om de maatregel in te 

kunnen zetten.

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Verkorting van halteringen door een betere spreiding van reizigers op de 

perrons.

Bezetting van de treinen worden op het perron aangegeven. Ook de 

lokalisatie van de trein en de deuren worden aangegeven.

IPB / BETERE SPREIDING OP PERRONS

CAPACITEIT VERHOGEN
KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

LED-paneel op Schiphol.

Geen wagens zonder 2. klas in de RABe 511 van de SBB.

NS: Werkt goed, maar relatief duur.

SBB: Project gestopt na modernisering 

wagens met meer plaats voor 1e klas.

WAAR?

Kan op elk station, vooral op belangrijke overstap knopen.

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

WANNEER?

KOSTEN

2025-2035 (middellange termijn).

Relatief laag ~0.5M€ per spoor.

EFFECTEN

Kortere halteringen verhogen de capaciteit van stations.

Verhoging van snelheid van sprinters en dus de capaciteit op gemengd een 

baanvak.

IMPACT

Geen.

RISICO’S

Kan minder effectief zijn op stations waar veel in- en uitstappers zijn en zo 

de bezetting sterk veranderd. Prognosecijfers moeten dus ook in de 

informatie geïntegreerd zijn.

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

11

21

22

DOEL

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden✔



Overzicht knoppen

Categorie Aantal Knoppen

Vervoercapaciteit verhogen 26

Infrastructuur 6

Materieel 7

Normen 4

Aanbod 9

Vervoersvraag verlagen 14

Spreiding 7

Mobiliteitsvraag verlagen 2

Modal-shift 5

Totaal 40
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KNOPPEN



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Kortere opvolgtijden tussen treinen en dus plaats voor meer treinen.

Aanpassing van de planningsnormen en dus de reserve in de planning.

DICHTER OP ELKAAR RIJDEN

CAPACITEIT VERHOGEN
KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

S-Bahn München: Geen extra reserve op de “Stammstrecke” tussen twee S-

Bahn treinen en kortere opvolgtijden (minder buffer). Wel extra reserve 

ervoor en erna. 

Brussel-Centraal: Mogelijk met een bezet blok toch het station in te rijden.

München: 30 treinen per richting en per uur (ook andere knoppen 

inbegrepen).

Brussel-Zuid: 3 Minuten opvolgtijd met zeer verschillend materieel. Tog nog 

robuustheidproblemen. Trein kan wel het station al inrijden (40 km/u).

WAAR?

Op het hele net.

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

WANNEER?

KOSTEN

2020-2025 Voor aanpassing van planningsnormen.

Geen (normen).

EFFECTEN

Hogere capaciteit in de planning.

IMPACT

Geen.

RISICO’S

Robuustheid. Veiligheid zal ook een thema zijn.

Aanpassing normgeving - niet geaccepteerd.

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

DOEL

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden✔



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Verhoging van aantal reizigers per trein.

Aanpassing van de minimale zitplaatskans in de planningsnormen.

LAGERE ZITPLAATSKANS

CAPACITEIT VERHOGEN
KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

Zwitserland: Acceptatie van staanplaatsen ook in IC 

treinen zover het materieel daarvoor ook goed ingericht 

is (RV-Dosto, RABe 511).

Overbelasting met geschikt 

materieel reduceren. Deze 

acceptatie is nog niet 

formeel aangenomen 

(alleen in de planning).

WAAR?

Alleen tijdens spits en naar corridor (lagere zitplaatskans bij continu drukken 

trajecten). Of alleen voor materieel die goede staanplaatsen aanbied of voor 

reistijden van minder dan 15 minuten.

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

IC: Capaciteit 80% van zitplaatsen

SPR: Capaciteit 75% van totaal

Uitzondering: RV-Dosto en RV, ook 

staplaatsen in IC maar max. max 15 Min.

WANNEER?

KOSTEN

Direct mogelijk, maar tijd nodig voor acceptatie, waarschijnlijk als vroegst 

voor de volgende hoofdnet concessie.

Geen kosten, maar lagere baten doordat mensen niet meer met de trein 

reizen.

EFFECTEN

Reduceren van (theoretische) bottlenecks.

IMPACT

Langere halteertijden. Echte bottlenecks zijn hierdoor niet opgelost. 

Reductie van comfort tijdens de spits en lagere vraag.

Hogere aslasten (hogere onderhoudskosten?).

RISICO’S

Materieel niet voor staplaatsen ingericht.

Aanpassing normgeving - duurt langer dan verwacht.

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

Planningsparameter

STEP AS 2030/35 (CH):

DOEL

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden✔



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Aanpassing van de planningsnormen voor rijtijdberekeningen.

Sneller door bochten rijden met een hogere maximale laterale acceleratie.

Harder remmen bij stations met een hogere negatieve acceleratie.

SNELLER DOOR BOCHTEN RIJDEN, HARDER REMMEN

CAPACITEIT VERHOGEN
KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

In Frankrijk is het toegestaan sneller door de bochten te rijden.

In Duitsland/Zwitserland is het toegestaan harder te remmen.

Door toepassing van Franse normen in Zwitserland is het mogelijk hetzelfde 

resultaat als met een kantelbak te halen.

WAAR?

Voor IC verbindingen vooral in bochten (tijdwinst tussen stations).

Voor SPR verbindingen vooral harder remmen (tijdwinst bij stations).

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

WANNEER?

KOSTEN

Direct mogelijk, maar acceptatie heeft tijd nodig.

Geen directe kosten, maar hogere onderhoudskosten van materieel en 

infrastructuur. Aanpassing van stations kan het effect maximaliseren (DSS 

stations).

EFFECTEN

Kortere reistijden en minder gebruik van capaciteit, vooral in stations.

IMPACT

Lager comfort. Meer slijtage en dus hogere onderhoudskosten.

RISICO’S

Verandering van de normen worden alleen opgenomen in hogere reserves / 

buffers en hebben geen effect op de capaciteit.

Aanpassing normgeving - duurt langer dan verwacht.

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

DOEL

Source : Wankkompensation im SBB FV-

Dosto _ T. Grossenbacher _ 08.06.2011

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Vertrekproces is een groot deel van de halteertijd. Aanpassingen kunnen de 

halteringstijd verkorten en daarmee de capaciteit in stations vergroten.

Alle deuren tegelijk sluiten door de machinist. De conducteur doet geen 

vertrekproces meer. Alle deuren sluiten automatisch zodra niemand meer 

in- of uitstapt. 

Alle deuren gaan automatisch tegelijk open zodra de trein tot stilstand komt.

KORTER VERTREKPROCES

CAPACITEIT VERHOGEN / VRAAG VERLAGEN
KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

Sprinter, metro, tram in verschillende steden.

Regionale lijnen in NL.

WAAR?

Vooral voor sprinter treinen met veel halteringen, maar ook IC’s.

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

WANNEER?

KOSTEN

Direct of korte termijn (~2020).

Geen of zelfs kleiner want minder personeel

Maar wel investering in ICT.

EFFECTEN

Kortere halteringstijden. Lagere personeelskosten als de conducteur 

afgeschaft wordt (hoeft niet: service en veiligheid).

IMPACT

Geen overzicht bij het vertrek. Geen mogelijkheid in te grijpen bij problemen. 

RISICO’S

Vertraging bij deurstoringen.

Aanpassing normgeving - duurt langer dan verwacht.

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

DOEL

Hangt van de normen en de huidige 

procedure af.  Welke processen 

kunnen gelijktijdig doorgevoerd 

worden?

Huidig 0.7 min zou tot 0.4 min verkort 

kunnen worden met aangepast 

materieel. Nieuw materieel met 

schuiftrede kan dit proces weer 

verlengen.

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden✔



Overzicht knoppen

Categorie Aantal Knoppen

Vervoercapaciteit verhogen 26

Infrastructuur 6

Materieel 7

Normen 4

Aanbod 9

Vervoersvraag verlagen 14

Spreiding 7

Mobiliteitsvraag verlagen 2

Modal-shift 5

Totaal 40

2131 | OV-Toekomstbeeld_Benutting-Innovatie | 3-00 | 18/12/2018 | wol/fbe/lr27

KNOPPEN



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Tijdens de spits de capaciteit verhogen met een aangepaste (en minder 

aantrekkelijke) dienstregeling of lijnvoering.

Aanbod tijdens de spits homogeniseren om meer treinen te kunnen laten 

rijden. In principe rijden snelle treinen langzamer om inhalingen te vermijden 

wat algemeen langere reistijden veroorzaakt.

SPITS/DAL DIFFERENTIATIE DIENSTREGELING

CAPACITEIT VERHOGEN DOOR AANPASSING 

VAN HET AANBOD

KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

WAAR?

Op baanvakken met dubbelspoor en gemengd verkeer.

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

WANNEER?

KOSTEN

Middellang termijn. Er is meer materieel en waarschijnlijk ook meer 

personeel nodig.

Meer kosten door meer materieel en meer personeel (meer treinen en 

langere omlooptijden). Maar zolang alle treinen vol zitten zou de business 

case positief moeten blijven.

EFFECTEN

Meer aanbod op dezelfde infrastructuur. Ook de vraag zal afnemen door de 

langere reistijden tijdens de spits, zoals op de weg). Lagere energiegebruik 

door lagere snelheden.

IMPACT

Modal-shift op de weg door langere reistijden tijdens de spits. 

Onoverzichtelijk aanbod. Lagere efficiëntie dan de huidige IC want minder 

aantrekkelijk en toch duurder.

RISICO’S

Operatieve risico’s om de dienstregeling van spits naar dal en andersom om 

te stellen (patroonwissel BUP-spits naar BUP-dal): uitvoerbaarheid en 

robuustheid.

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

DOEL

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden✔



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Verhoging van de homogeniteit en dus de capaciteit door een andere 

verdeling van de halteringen op de verschillende producten (aantal 

halteringen per station blijven constant).

Alternerende haltering met toevoeging van extra-verbindingen:

AANPASSING HALTEPOLITIEK/-STRATEGIE

CAPACITEIT VERHOGEN
KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

Express-S-Bahn-Concept Zürich

Meer treinen met binnen en buiten S-Bahn. In 

één keer veel meer aanbod op dezelfde 

infrastructuur.

Mensen gaan steeds verder van het centrum 

wonen.

WAAR?

Sprinter verbindingen op baanvakken met dubbel spoor en gemengd 

verkeer.

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

WANNEER?

KOSTEN

Nu mogelijk, maar heeft voldoende tijd nodig voor de planning.

Extra materieel (maar sowieso nodig voor extra capaciteit).

EFFECTEN

Reistijdverkorting voor tussenstations naar grotere steden.

Homogeniteit van het verkeer en daardoor meer aanbod zonder extra 

infrastructuur.

IMPACT

Verbindingen tussen kleinere stations met extra overstap.

RISICO’S

Draagvlak van deze oplossing die een extra overstap nodig hebben voor 

verbindingen tussen kleinere stations.

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

IC

SPR

IC

XY
IC

XY

DOEL

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Geen alterneren en systematiseren met overstap voor sommige 

verbindingen.

Eén verbinding per product en per baanvak: Alle IC treinen tussen Utrecht 

en Amsterdam rijden naar Amsterdam Centraal óf Amsterdam-Zuid.

ONTVLECHTEN VAN DE LIJNVOERING

CAPACITEIT VERHOGEN
KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

Utrecht: Geen alternerende verbinding tussen Amsterdam en Den Haag 

vanuit Maastricht.

Geen directe capaciteitsverhoging, maar andere organisatie in het station, 

robuustere dienstregeling..

WAAR?

Hoofdnet, vooral rondom Amsterdam, maar ook IC verbindingen in 

Amersfoort en Zwolle.

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

WANNEER?

KOSTEN

Nu mogelijk.

aanpassingen noodzakelijk voor de transfer op stations.

Geen zover dit op de infrastructuur past. 

EFFECTEN

Ook systematisering van materieelinzet om de vervoerscapaciteit beter aan 

te passen.

Beter overzicht van het aanbod.

IMPACT

Overstap op verbindingen die vandaag direct zijn.

Transfer op stations met mogelijke noodzakelijke aanpassingen.

RISICO’S

Oppositie tegen weglaten van directe verbindingen.

Fly-over niet meer gebruikt.

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

DOEL

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Verhoging van de capaciteit op hoofdlijnen door combineren van (korte) 

treinen vanuit gebieden met minder potentieel.

Combineren van 

doorgetrokken 

verbindingen en extra 

treinen op hoofdlijn.

SPLITSEN EN COMBINEREN

CAPACITEIT VERHOGEN
KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

Bijplaatsen en aftrappen op verschillende corridors in Nederland en in het 

buitenland.

Door systematisch bij te plaatsen is het mogelijk op de banvakken waar de 

perrons te kort zijn met korte treinen te rijden en op de meest drukke 

baanvakken met langere treinen te rijden, zonder dat dit tot een opsplitsing 

van de verbinding leidt.

WAAR?

Stations met korte perronlengte hoeven niet verlengt te worden.

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

WANNEER?

KOSTEN

Materieel is in principe compatibel. 

Dienstregelingsaanpassingen voor integratie procestijden voor splitsen en 

combineren.

Geen.

EFFECTEN

Kostenoptimalisatie voor de vervoerder door inzet van korte treinen in 

minder dichtbevolkte gebieden.

Perronlengte hoeft niet verlengt te worden.

IMPACT

Reistijdverlenging door procestijden voor splitsen en vooral combineren. 

Mogelijk rangeermogelijkheden op stations waar dat vandaag niet mogelijk 

is.

RISICO’S

Robuustheid van operationele concepten met splitsen en combineren is 

problematisch. Dit is een ervaren probleem een vele landen.

Signalisatie moet misschien in sommige stations aangepast worden.

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

Korte trein (kosten 

of perronlengte)

Maximale 

treinlengte

DOEL

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Kleine modulaire voertuigen rijden zoals op de weg over het spoornet om 

frequente directe verbindingen te kunnen aanbieden.

Gebaseerd op ETCS Level 3 kunnen de voertuigen zich rijdend combineren 

en splitsen en zo “pools” vormen afhankelijk van de vraag.

SWARMING

CAPACITEIT VERHOGEN
KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

Strasse

Huidig veiligheidsniveau op de straat is niet vergelijkbaar met het spoor. Bij 

gelijk veiligheidsniveau zou de capaciteit op de straat veel lager liggen.

WAAR?

Vooral in de regio’s zinvol omdat in de drukke corridors de capaciteit omlaag 

gaat door continu omzetten van wissels. Een modulair aanbod biedt minder 

capaciteit dan een gesystematiseerd aanbod.

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

WANNEER?

KOSTEN

2045-2050+ (zeer lange termijn). Er bestaat nog geen concrete technologie 

voor het dynamische koppelen of rijden in pools. Voor het veiligheidsniveau 

op het spoor zijn nog veel aanpassingen nodig.

Moeilijk te definiëren.

Het is eventueel mogelijk om technologie van de weg over te nemen.

EFFECTEN

Vele directe verbindingen.

Op MaaS afgestemd aanbod om een individueel OV-aanbod te kunnen 

bieden.

IMPACT

In principe verlaging van de algemene vervoerscapaciteit. 

Impacts nog slecht in te schatten, o.a. reistijden. 

RISICO’S

Het wegsysteem is veel sterker verweven en daarom veel beter aangepast 

als het spoornet. Discrete structuur van het spoor (wissels), maakt het 

moeilijk snel van richting te veranderen. Spoor wordt geasfalteerd.

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

DOEL

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden✔



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Geen planning van goederen treinpaden en dus de maximale capaciteit voor 

de reizigerstreinen

Ad-hoc aanpassing van het reizigersverkeer als een goederentrein rijdt. 

Aanpassing van reizigerstreinen kan ook een uitval betekenen.

GOEDEREN: LOSLATEN DIENSTREGELING MET VASTE TIJDEN

CAPACITEIT VERHOGEN
KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

Geen systematisch voorbeeld bekent. Voor rangeren wordt dit wel zo 

gedaan.

Benutting van de residuele capaciteit maar zonder garantie van de capaciteit 

en de kwaliteit van de treinpaden (rijtijd / robuustheid).

WAAR?

Baanvakken met een klein aantal goederentreinen

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

WANNEER?

KOSTEN

2025 bij de volgende concessie, want de planning moet wel aangepast 

worden.

Aalleen flexibilteitskosten voor het OV-systeem.

EFFECTEN

Reizigerstreinen gebruiken de capaciteit die vandaag voor goederenpaden 

gereserveerd is.

Goederentreinen kunnen een relatief goed pad krijgen.

IMPACT

Waarschijnlijk zou dan toch een alternatief dienstregeling klaar moeten 

liggen voor het geval dat er een goederentrein rijdt.

RISICO’S

Ingewikkelde planning met verschillende varianten. Robuustheid daalt.

Aanpassing normgeving - duurt langer dan verwacht.

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

DOEL

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Goederenstromen met verschillende pricing sturen.

Lage gebruiksvergoeding op routes waar geen capaciteitsproblemen 

bestaan.

Hoge gebruiksvergoeding op routes waar de capaciteitsbottlenecks zijn.

GOEDEREN: GEBRUIKSVERGOEDING DIFFERENTIËREN NAAR ROUTE

CAPACITEIT VERHOGEN
KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

Internationaal zijn de goederenpaden niet even duur in elk land, maar om 

een land te ontwijken is het waarschijnlijk niet meer de moeite waard.

WAAR?

Goederencorridors.

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

WANNEER?

KOSTEN

2025-2035 (middellange termijn), omdat de toegangsnormen aangepast 

moeten worden.

Geen voor het OV-systeem.

EFFECTEN

Er kunnen meer reizigerstreinen ingepland worden omdat minder 

goederentreinen op de overbelaste corridors rijden.

IMPACT

Alleen in de goederensector.

RISICO’S

De goederensector moet gesubsidieerd worden, om de maatregel in te 

kunnen zetten.

Aanpassing normgeving - duurt langer dan verwacht.

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

DOEL

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Aanpassing van het aanbod aan de vraag (frequentie).

Aanpassing van de frequentie op specifieke corridors. Minimale frequentie 

om overstapmogelijkheden te garanderen.

RUN ON DEMAND

CAPACITEIT VERHOGEN
KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

Bergbaantjes rijden elke 30 minuten en met hogere vraag vaker.

Mogelijk omdat het een gesloten systeem is met maar één verbinding. De 

maximale capaciteit wordt alleen benut als dat nodig is.

De capaciteit wordt niet verhoogt.

WAAR?

Op geïsoleerde corridors.

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

WANNEER?

KOSTEN

2025-2035 - Middellang termijn, volgende concessie.

Vooral investeringen in IT-oplossingen om de exploitatie te kunnen beheren 

en aan de klanten te communiceren.

EFFECTEN

Verhoging van bezetting van de treinen. 

Geen lege treinen en daardoor minder onderhoudskosten voor materieel en 

infrastructuur.

IMPACT

Slecht overzicht van het aanbod.

RISICO’S

Reistijdverlenging door niet voorzienbare vertrektijden.

Aanpassing normgeving.

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

DOEL

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden✔



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Geen bijplaatsen en aftrappen rondom de spits en verkorting van 

halteringstijden.

Kortere halteringstijden verhogen de capaciteit in de stations en verkorten 

de rijtijden. Wel moeten alle treinen met volle lengte rijden en kunnen alleen 

aan de eindstations of minder gevoelige plaatsen verkort of verlengt worden.

GEEN BIJPLAATSEN EN AFTRAPPEN

CAPACITEIT VERHOGEN
KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

Niet bekend.

WAAR?

Drukke station waar vandaag wordt bijgeplaatst.

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

WANNEER?

KOSTEN

Direct mogelijk of vanaf de volgende concessie.

Kosten bij de vervoerder die meer kilometers met het materieel moet 

afleggen en mogelijk meer materieel.

EFFECTEN

Robuuster transportplan zonder risico’s van technische storingen bij het 

koppelen.

IMPACT

Kosten van de vervoerder en verandering van behoeftes voor opstelsporen.

RISICO’S

Lage veiligheid in de trein met lange lege treinen.

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

DOEL

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden



Overzicht knoppen

Categorie Aantal Knoppen

Vervoercapaciteit verhogen 26

Infrastructuur 6

Materieel 7

Normen 4

Aanbod 9

Vervoersvraag verlagen 14

Spreiding 7

Mobiliteitsvraag verlagen 2

Modal-shift 5

Totaal 40
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KNOPPEN



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Spreiding van de vraag met hulp van prijsdifferentiatie.

Verhoging van de prijs tijdens de spits, verlaging tijdens de daluren. 

Abonnementen die alleen tijdens bepaalde dalguren geldig zijn.

PRIJSDIFFERENTIATIE SPITS/DAL (OOK BINNEN DE SPITS)

VRAAG VERLAGEN
KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

Nederland : 40% korting in de “schouderspits”

5.5% daling in de vraag tijdens 

de “hyperspits”.

WAAR?

Op het hele net.

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

[figuur/beeld]

WANNEER?

KOSTEN

Voor de volgende concessie (2025). Mogelijk na aanpassing ticketing.

Geen of lage kosten (dynamic pricing?).

EFFECTEN

Verlaging van vraag alleen tijdens de spits en alleen op overbelaste 

baanvakken. ~5% daling in de vraag tijdens de “hyperspits” met 40% 

korting. 

Meer effect met toeslag dan prijsverlaging  (hangt van de referentie af).

IMPACT

Aantrekkelijkheid van het aanbod gereduceerd daar waar de meeste 

mensen reizen.

RISICO’S

Modal-shift op de weg in plaats van naar de daluren. Knelpunten 

verplaatsen zich naar andere tijdstippen. 

Differentiatie met toeslag: Aanpassing normgeving.

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

DOEL

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden✔



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Vermeiden van overbelaste treinen op specifieke treinen op specifieke 

baanvakken of verbindingen.

Overzichtelijk maken van overbelaste producten, verbindingen of treinen.

Toeslag op specifieke producten, verbindingen of treinen.

PRIJSDIFFERENTIATIE TRAJECT EN PRODUCT

VRAAG VERLAGEN
KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

Toeslag op de ICE Internationaal door begrensde capaciteit in de ICE.

WAAR?

Alleen op overbelaste treinen.

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

[figuur/beeld]

WANNEER?

KOSTEN

Op korte termijn alleen op trajecten waar al treinen met toeslag rijden 

(toeslagpaaltjes). 

Daarna waarschijnlijk pas met een nieuwe concessie (2025). 

Lage kosten, toeslagpaaltjes en aanpassing ticketsysteem.

EFFECTEN

Verschuiving van de vraag van overbelaste treinen naar minder volle treinen 

/ verbindingen.

Meer effect met toeslag dan prijsverlaging (maar hangt van de referentie af).

IMPACT

Complexiteit van ticketing verlaagt de vervoersvraag met de trein.

RISICO’S

Modal-shift op de weg. Aanpassing normgeving - duurt langer dan verwacht.

Knelpunten verplaatsen zich naar andere locaties. 

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

DOEL

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden✔



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Verlaging van de vraag tijdens de spits.

OV-Studentenkaart is alleen nog maar tijdens de daluren te gebruiken (net 

zoals de voordeelurenkaart).

OV-STUDENTENKAART BEPERKEN IN DE SPITS

VRAAG VERLAGEN
KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

Studentenkaart duurder.

WAAR?

Op het hele net of alleen op sommige corridors en tijdstippen.

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

WANNEER?

KOSTEN

Op korte termijn mogelijk of met volgende concessie (2025).

Geen.

EFFECTEN

Verlaging van de vraag op trajecten met veel studenten.

IMPACT

Negatief effect op baanvakken waar de capaciteit geen probleem is.

Negatief effect voor studenten die niet flexibel zijn (collegetijden).

RISICO’S

Modal-shift op de weg of verhuizing van niet flexibele studenten.

Collegetijden moeten worden aangepast.

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

DOEL

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden✔



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Tijdens de spits zijn de goederenpaden ter beschikking voor 

reizigerstreinen.

In een goederenpad kan een “spitstrein” rijden. De goederenmarkt moet zich 

aanpassen en het is op sommige corridors niet mogelijk goederentreinen 

tijdens de spits te laten rijden.

Heeft een goede planning nodig om flexibele paden te realiseren.

GOEDEREN: TREIN UIT DE SPITS

CAPACITEIT VERHOGEN EN VRAAG 

VERLAGEN

KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

WLV17-Concept van SBB Cargo: Rangeren en opstellen van 

goederentreinen tijdens de spits.

Is incompatibel met de doelen van de 

goederenbranche, De treinen moeten 

al ‘s avonds tijdens de spits 

vertrekken om de volgende ochtend 

op tijd aan te komen.

WAAR?

Gemengde baanvakken met bottlenecks waar vandaag goederenpaden en 

reizigerstreinen ingeplant zijn.

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

[figuur/beeld]

WANNEER?

KOSTEN

2020-2030: Op korte termijn mogelijk.

Geen voor het OV-systeem. Misschien inhaalsporen om de goederentreinen 

aan de kant te kunnen zetten.

EFFECTEN

Er kunnen meer reizigerstreinen ingepland worden.

IMPACT

Minder capaciteit voor goederentreinen.

Goederentreinen met een lange reistijd moeten tijdens de spits aan de kant 

gezet worden.

RISICO’S

Goederenmarkt stort op sommige verbindingen in, omdat die geen tijd 

hebben zich te reorganiseren. De goederensector moet gesubsidieerd 

worden, om de maatregel in te kunnen zetten. Aanpassing normgeving.

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

DOEL

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Tijdens de spits zijn de goederenpaden heel erg duur, zodat de 

goederencapaciteit tijdens de spits verlaagt kan worden.

Verschillende prijzen in de spits of buiten de spits zodat in de spits minder 

goederencapaciteit aangeboden kan worden. In een goederenpad kan een 

“spitstrein” rijden.

GOEDEREN: TARIEFDIFFERENTIATIE SPITS/DAL

VRAAG VERLAGEN
KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

Niet bekent. Niet mogelijk met de huidige regels voor nettoegankelijkheid.

WAAR?

Gemengde baanvakken met bottlenecks waar vandaag goederenpaden en 

reizigerstreinen ingeplant zijn.

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

WANNEER?

KOSTEN

2025-2035: Middellange termijn, omdat de toegangsnormen aangepast 

moeten worden.

Geen voor het OV-systeem.

EFFECTEN

Er kunnen meer reizigerstreinen ingepland worden omdat minder 

goederentreinen op de overbelaste corridors rijden.

IMPACT

Alleen in de goederensector.

Goederentreinen met een lange reistijd moeten tijdens de spits aan de kant 

gezet worden.

RISICO’S

Goederenmarkt stort op sommige verbindingen in, omdat die geen tijd 

hebben zich te reorganiseren. De goederensector moet gesubsidieerd 

worden, om de maatregel in te kunnen zetten. Aanpassing normgeving.

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

DOEL

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Informatie van de bezettingsgraad per trein om de vraag te spreiden.

Actieve informatie over bezettingsgraad per trein, online en op stations en 

alternatieven voorslaan.

ZITPLAATSKANS INZICHTELIJK MAKEN

VRAAG VERLAGEN
KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

Informatie al beschikbaar in de app van verschillende vervoerders (ook de 

NS).

Ervaring NS?

WAAR?

Op overbelaste corridors.

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

[figuur/beeld]

WANNEER?

KOSTEN

Is al in gebruik, maar zou inzichtelijker kunnen.

Klein.

EFFECTEN

Spreiding van de vraag.

IMPACT

Geen.

RISICO’S

Werking minimaal.

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

DOEL

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden✔



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Spreiding van de vraag door sommige doelgroepen buiten de spits te laten 

rijden.

Aanpassing van collegetijden, openingstijden van overheidsgebouwen, 

afspraken met ondernemingen.

AFSPRAKEN MET WERKGEVERS EN SCHOLEN

VRAAG VERLAGEN DOOR EN AANPASSING 

VAN DE OPENINGSTIJDEN (SCHOLEN BV)

KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

Aanpassing van scholen in het kanton Zug in Zwitserland.

Begin colleges 30 minuten later in hoge school en universiteit Nijmegen.

Geen extra treinen voor de scholieren en 

spreiding van de spits.

Experiment Groningen OV-

Studentenkaart alleen buiten de spits: 

-52 t/m -75% afname 

(aantal studenten in de trein).

WAAR?

Overal, maar kan ook alleen op overbelaste corridors waar veel studenten / 

ambtenaren reizen.

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

WANNEER?

KOSTEN

2020-2030: Korte termijn maar tijd nodig voor aanpassingen.

Geen.

EFFECTEN

Verlaging van vraag alleen tijdens de spits en alleen op overbelaste 

baanvakken. 

IMPACT

Sociale impacts.

RISICO’S

Laag draagvlak.

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

DOEL

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden✔



Overzicht knoppen

Categorie Aantal Knoppen

Vervoercapaciteit verhogen 26

Infrastructuur 6

Materieel 7

Normen 4

Aanbod 9

Vervoersvraag verlagen 14

Spreiding 7

Mobiliteitsvraag verlagen 2

Modal-shift 5

Totaal 40
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KNOPPEN



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Verlaging van de vraag door de tarieven te verhogen.

Algemene tariefverhoging.

TARIEVEN (TARIEF VERHOGING)

VRAAG VERLAGEN
KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

Prijsdifferentiatie bij de DB Fernverkehr (Pilotproject): Duurdere prijzen 

tijdens de 10 meest drukke dagen (vaak op vrijdag of feestdagen).

Data vertrouwelijk.

WAAR?

Overal of alleen op sterk belaste corridors.

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

[figuur/beeld]

WANNEER?

KOSTEN

Waarschijnlijk alleen mogelijk met een nieuwe concessie (2025).

Geen.

EFFECTEN

Lagere vraag reduceren de bottlenecks.

Hogere inkomsten per reiziger-kilometer.

IMPACT

Verlaagt ook de vraag tijdens tijdperiodes wanneer er geen 

capaciteitsproblemen zijn.

Moet verbonden zijn met een multimodaal mobiliteitsbeheer.

RISICO’S

Zelfs met hogere inkomsten per reiziger-kilometer kan er financieel een 

negatief effect zijn door algemene verlaging van de vraag.

Tariefverhoging niet geaccepteerd: aanpassing normgeving.

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

DOEL

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden✔



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Ruimtelijke ordening veel sterker regeren zodat de mobiliteitsbehoeftes 

verlagen.

Mensen overtuigen dichter bij hun werk te wonen.

RUIMTELIJKE ORDENING: VERLAGING MOBILITEITSBEHOEFTE

VRAAG VERLAGEN
KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

Geen voorbeeld gevonden. In principe is mobiliteit als een levenskwaliteit 

gezien en wordt dus ondersteunt (gesubsidieerd).

WAAR?

Over het hele land.

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

WANNEER?

KOSTEN

2035-2045 Lange termijn tot dat dit echt een effect heeft.

Geen voor regelgevende maatregelen. 

Effect op het maatschappelijke kosten moeilijk in te schatten.

EFFECTEN

Reductie van woon-werk verkeer.

IMPACT

Reductie van de inkomsten.

RISICO’S

Draagvlak voor reductie van mobiliteit moeilijk te vinden.

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

DOEL

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden✔



Overzicht knoppen

Categorie Aantal Knoppen

Vervoercapaciteit verhogen 26

Infrastructuur 6

Materieel 7

Normen 4

Aanbod 9

Vervoersvraag verlagen 14

Spreiding 7

Mobiliteitsvraag verlagen 2

Modal-shift 5

Totaal 40
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KNOPPEN



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Nieuw hoge snelheidscorridor met aanzienlijk lagere reistijden en dus 

modal-shift op dit nieuw vervoerssysteem van de trein.

Vervoer tussen de grote steden via de Hyperloop en dus modal-shift vanuit 

de huidige IC’s.

Verlangzaming van de huidige IC’s homogeniseert het verkeer en daardoor 

verhoogt de capaciteit.

HYPERLOOP

VRAAG VERLAGEN
KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

SwissMetro, Hyperloop tests

Bouwkosten zullen heel erg hoog zijn met de huidige veiligheidsnormen, wat 

de business-case waarschijnlijk niet heel attractief maakt voor een hoge 

vervoerscapaciteit.

WAAR?

Hyperloop langs de belangrijkste corridors: Amsterdam – Utrecht –

Eindhoven (en misschien naar het buitenland)

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

[figuur/beeld]

WANNEER?

KOSTEN

2045-2050+ (zeer lange termijn) totdat dit echt een alternatief kan zijn.

Zeer hoog

EFFECTEN

Minder differentiatie op het spoor verhoogt de capaciteit.

IMPACT

Verlies van het huidige lucratiefste segment.

RISICO’S

Vraag en capaciteit van het systeem blijven zeer klein (ook wegens hoge 

kosten) en hebben geen grote impact op de capaciteitsproblemen van het 

spoorsysteem.

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

DOEL

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Betere afstemming op andere modaliteiten om vooral regionaal vervoer aan 

andere systemen over te laten.

Landelijke planning van het OV. Afstemming tussen (light)-rail-MTB of 

andere OV-systemen om elk systeem zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Deel van de regionale vraag via het MTB net opvangen. Regionale stations 

sluiten en het verkeer op het spoor homogeniseren.

COORDINATIE VAN MODALITEITEN

VRAAG VERLAGEN
KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

Spooraanbod met mobiliteitshubs (studie van de SBB)

Verlaging van kosten met verhoging van vraag en capaciteit mogelijk. 

Hoeveel niet duidelijk.

WAAR?

Vooral interessant op corridors met baanvakken met twee sporen en 

gemengd verkeer. Maar ook algemeen om de vraag via modal-shift op het 

spoor te verlagen.

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

WANNEER?

KOSTEN

2020-2030: Middellang tot dat effecten van een geïntegreerd 

planningsproces zichtbaar worden.

Lange termijn als er nieuwe infrastructuur voor MTB gebouwd moet worden.

Geen of klein voor het spoor, potentieel groot voor BTM.

EFFECTEN

Betere inzet van elk OV-systeem. Homogeen aanbod op het spoor en 

daardoor hogere capaciteit.

Lagere exploitatiekosten door kortere omloop materieel (meer trein*km).

IMPACT

Kleinere stations worden gesloten.

Reizigers moeten meer overstappen.

RISICO’S

Vervlechtingseffect of de capaciteit van het algemene OV-systeem moeilijk 

in te schatten.

Overbelast op andere OV-systemen.

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

DOEL

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden✔



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Langeafstand bus wordt ingezet op corridors waar bottlenecks zijn 

geïdentificeerd.

Langeafstand busnet geïntegreerd in het treinaanbod. In principe op 

verbindingen waar de bus ook een geloofwaardig aanbod kan aanbieden.

LANGEAFSTAND BUS TER ONDERSTEUNING CAPACITEITSKNELPUNTEN

VRAAG VERLAGEN
KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

Ouibus/SNCF in Frankrijk, maar heeft niet als doel de capaciteit te 

verhogen, maar om een ander marktaandeel te beantwoorden

WAAR?

Overbelaste corridors

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

WANNEER?

KOSTEN

2020-2030: Op korte termijn mogelijk, omdat bussen snel te organiseren 

zijn.

Laag tot middelhoog. Bussen moeten aangeschaft worden en haltepunten 

ingericht.

EFFECTEN

Eerste stap naar een geïntegreerd OV-systeem.

Betere benutting tussen de verschillende OV-systemen, lagere vraag op het 

spoor.

IMPACT

Comfort is vaak lager dan in de trein. 

Gemengd verkeer op de straat maakt de reistijd zeer afhankelijk van het 

verkeer. 

RISICO’S

Bussen zijn heel snel vol en dus zeer gevoelig met vraagveranderingen.

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

DOEL

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden

Ouibus verliesgevend en aan Blablacar verkocht.



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Inzet van het spoor alleen op de beste verbindingen. Betere inzet van 

andere systemen tussen spoor, water, weg en lucht.

Alleen nog lange en volle treinen. Op verbindingen waar andere 

transportmiddelen bestaan kan het vervoer omgezet worden.

GOEDEREN: KETENMOBILITEIT

VRAAG VERLAGEN
KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

Geen specifieke studies bekent waar de meerwaarde inzichtelijk wordt.

WAAR?

Goederencorridors.

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

WANNEER?

KOSTEN

2035-2045 tot dat alternatieven met een concrete capaciteitsdaling op het 

spoor mogelijk zijn. 

Misschien capaciteitsverhoging voor andere transportsystemen.

EFFECTEN

Er kunnen meer reizigerstreinen ingepland worden omdat minder 

goederentreinen op de overbelaste corridors rijden.

IMPACT

Milieueffecten voor goederenvervoer worden groter.

RISICO’S

Geen capaciteit op de andere transportsystemen.

Veiligheid is lager op de weg als op het spoor.

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

DOEL

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden



KNOP

DOEL

MIDDEL

PRINCIPE

EVALUATIEVOORBEELD (indien beschikbaar)

WAT?

HOE?

Kleine stromen naar minder sterke stadsdelen of dorpen kunnen door 

autonoom vervoer gegarandeerd worden.

Aan grotere stations wordt een hub met autonoom OV gekoppeld. Kleinere 

stations kunnen gesloten worden en worden met het autonoom OV 

aangesloten. 

LAST MILE MET AUTONOOM VERVOER / SLUITEN KLEINE STATION

VRAAG VERLAGEN
KENMERKEN

WAAR?

RESULTAAT

Kleine stations (of baanvakken) worden gesloten en worden met 

busdiensten bedient.

Vaak langere reistijden maar lagere kosten en meer capaciteit voor de 

grotere steden. 

WAAR?

Stations met weinig reizigers worden gesloten.

Toekomstbeeld OV

Evaluatie knoppen

WANNEER?

KOSTEN

Met autonoom vervoer pas op lange-termijn. Met bussen sneller mogelijk.

Kan positief uitkomen want autonoom vervoer/bussen zijn beter aangepast 

voor kleine vervoersstromen.

EFFECTEN

Meer capaciteit op het baanvak voor intercity-diensten en snellere sprinters 

(met minder haltes). Lagere exploitatiekosten.

IMPACT

Langere reistijden door meer overstappen en lagere snelheid autonoom 

vervoer/bussen. BTM systeem moet uitgebreid worden.

RISICO’S

BTM systeem raakt overbelast.

Vandaag wordt dit al toegepast want stations moeten een minimaal aantal 

reizigers hebben om “rendabel” te zijn.

Haalbaarheid
Oplossend

vermogen
Kosten

Aantrek-

kelijkheid OV
Maatschappelijk 

draagvlak

neutraal

heel goed

heel slecht

slecht

goed

Tijdhorizont

DOEL

Kan ook bij BTM systemen toegepast worden
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Heatmaps knoppen 



Heatmap

Oplossend vermogen – Kosten 
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HEATMAP
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Heatmap

Oplossend vermogen – Haalbaarheid 

2131 | OV-Toekomstbeeld_Benutting-Innovatie | 3-00 | 18/12/2018 | wol/fbe/lr56

HEATMAP

CI01

Maximaal oplossend 

vermogen per corridor

--

0% 5% 10% 15%

++

20%

Haalbaarheid

Neutraal

CI02

CI03
CI04

CI05

CM01

CM02

CM03

CM04

CM05CM06

CM07

CN01

CN02

CA01

CA02

CA03

CA04CA05

CA06

CA07

CA08

VS01

VS03

VS02

VS04
VS05

VS06

VS07

VV02

VV01

VM01

VM02

VM03

VM04 CI06

CN03 CA10

VM05

CN04

Must-

haves

Potential

wins

Other

potential

CA02 – Aanpassing haltepolitiek/-

strategie

CA01 – Spits/dal differentiatie 

dienstreg.

CN02 – Zitplaatskans verlagen

VV01 - Tarief verhoging

VM02 - Integratie van mobiliteiten

VS04 - Goederen: Trein uit de spits

CI02 – Langere treinen

VS02-Prijsdifferentiatie traject en 

product

VS03 – OV-Studenten- kaart 

beperken (spits)

VV02 - Ruimtelijke ordening: 

Verlaging mobiliteitsbehoefte

CM04 – Verhouding zit- en 

staplaatsen

VS07 – Afspraken met werkgevers en 

scholen

Andere interessante knoppen

Meest kansrijke 

Knoppen



Heatmap

Oplossend vermogen – Tijdhorizont 
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Analyse samenhang en scenario’s 



Analyse samenhang knoppen

Beste knoppen capaciteit verhogen

‒ Geen knoppen die andere uitsluiten

‒ Twee paar aanvullende knoppen
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SAMENHANG EN 

SCENARIO’S

Korte beschrijving Knop CA02 CA01 CM04 CI02 CN02

Aanpassing halte-politiek/-strategie CA02 + o o o

Spits/dal differentiatie d’regeling CA01 + o o o

Verhouding zit- en staplaatsen CM04 o o o +

Langere treinen CI02 o o o o

Zitplaatskans verlagen CN02 o o + o

+ Aanvullende knoppen

o Onafhankelijke knoppen

- Tegensprekende knoppen



Analyse samenhang knoppen

Beste knoppen vraag verlagen

‒ Geen knoppen die andere uitsluiten

‒ Verschillende aanvullende knoppen (> prijsdifferentiatie)
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SAMENHANG EN 

SCENARIO’S

Korte beschrijving Knop VV01 VS03 VM02 VS02 VS07 VS04 VV02

Tarief verhoging VV01 + o + + o +

OV-Studentenkaart beperken (spits) VS03 + o o + o +

Integratie van mobiliteiten VM02 o o o o o o

Prijsdifferentiatie traject en product VS02 + o o o o +

Afspraken werkgevers en scholen VS07 + + o o o o

Goederen: Trein uit de spits VS04 o o o o o o

RO: Verlaging mobiliteit VV02 + + o + o o

+ Aanvullende knoppen

o Onafhankelijke knoppen

- Tegensprekende knoppen
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Analyse samenhang knoppenSAMENHANG EN 

SCENARIO’S

Korte beschrijving Knop

Aanpassing haltepolitiek/-strategie CA02

Spits/dal differentiatie d’regeling CA01

Verhouding zit- en staplaatsen CM04

Langere treinen CI02

Zitplaatskans verlagen CN02

Knop Korte beschrijving

VV01 Tarief verhoging

VS03 OV-Studentenkaart beperken

VM02 Integratie van mobiliteiten

VS02 Prijsdifferentiatie traject en product

VS07 Afspraken met werkgevers en scholen

VS04 Goederen: Trein uit de spits

VV02 Ruimtelijke ordening: Verlaging mobiliteitsbehoefte

Beste knoppen capaciteit verhogen

‒ Tegensprekende knoppen, maar geen 

knoppen die elkaar negatief beïnvloeden

‒ Vooral een vraag van draagvlak: comfort 

verkleinen én prijs verhogen?

Beste knoppen vraag verlagen

Tegensprekende 

knoppen

Geen samenhang



Verschillende strategieën om de bottlenecks te 

verwerken

De drie «must-have» knoppen hebben allemaal als middel, het comfort te 

verlagen. 

Als het comfort-niveau constant moet blijven, zijn er verschillende 

prijsdifferentiatie knoppen.

Uiteindelijk drie onafhankelijke richtingen :

‒ Prijs-differentiatie om de vraag van sommige klantengroepen te 

beïnvloeden (tijdperk vrij te definiëren)

‒ Aanbod aanpassen tijdens de spits (kan relatief makkelijk teruggedraaid 

worden)

‒ Comfort reduceren (permanent, want hiervoor moeten het materieel 

aangepast worden)

…een combinatie blijft mogelijk!
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SAMENHANG EN 

SCENARIO’S



Bijeenbrengen knoppen:

Definitie van een “toolbox” van knoppen

Toolbox «Comfort garanderen» (CG) 

‒ Met prijsdifferentiatie (verhoging)

‒ Zonder of met investeringen / extra’s

Toolbox «Comfort verlagen» (CV) – maximale capaciteit

a. Normgeving aanpassen – Materieel (bijvoorbeeld meer staplaatsen)

b. Compromis bij het aanbod / de lijnvoering tijdens de spits 

(langere reistijden, overstappen, enz.)

‒ Zonder of met investeringen / extra’s

Toolbox «Draagvlak garanderen» (DG) – minimale risico’s

Combinatie van knoppen waarvoor het draagvlak goed ingeschat is.
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SAMENHANG EN 

SCENARIO’S



Toolbox Prijsdifferentiatie

Regie via prijsdifferentiatie van verschillende 

klantengroepen, afhankelijk van het baanvak en 

traject:

‒ Business-deals met privé voor forenzen

‒ Beperkte geldigheid OV-Studentenkaart

‒ Openingstijden scholen / colleges universiteiten

‒ Ambtenaren reizen buiten de spits

 Betere spreiding van de vraag 

tijdens de spits
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SAMENHANG EN 

SCENARIO’S
Must-

haves

CA02: Aanpassing haltepolitiek/-strategie

CA01: Spits/dal differentiatie d’regeling

CM04: Verhouding zit- en staplaatsen



Toolbox Aanpassing aanbod

Spits : Capaciteit / Kwantiteit Dal: Kwaliteit
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SAMENHANG EN 

SCENARIO’S
Must-

haves

CA02: Aanpassing haltepolitiek/-strategie

CA01: Spits/dal differentiatie d’regeling

CM04: Verhouding zit- en staplaatsen

Weg

Tijd

IC
IC

SPRX

Weg

Tijd

Het principe van basis-

uurpatroon (BUP) zou 

vervallen en met spits-

BUP en dal-BUP worden 

vervangen.

Een uitdaging is de 

overgang tussen de spits-

en daluren.

IC
IC

SPRX

SPRX
SPRX

IC
IC

SPR
SPR



Toolbox Comfort verlagen

Meer capaciteit van 

het materieel door 

minder zitplaatsen
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SAMENHANG EN 

SCENARIO’S

Zitplaatskans-norm

Verandering 

Normgeving: 

Paradigma-

verandering

Must-

haves

CA02: Aanpassing haltepolitiek/-strategie

CA01: Spits/dal differentiatie d’regeling

CM04: Verhouding zit- en staplaatsen

Geen ander materieel 

tijdens de daluren, dus het 

comfort is permanent 

verandert.


