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1 DEELAUTO’S 
 
Definitie (wat is het?) 
De deelauto is een auto die door meerdere mensen gebruikt kan worden. Autodelen 
geeft automobilisten toegang tot een auto zonder er zelf een te bezitten. De auto 
kan bijvoorbeeld eigendom zijn van een commerciële partij zoals Greenwheels of 
een bedrijf dat een aantal auto’s in gebruik heeft voor zakelijke ritten van eigen 
medewerkers. Maar ook steeds meer particulieren delen hun eigen auto met 
anderen en verdienen zo een deel van de vaste kosten terug. Dit kan via een 
platform zoals bijvoorbeeld MyWheels of Snappcar. 
 
De bekendheid van autodelen, het aantal gebruikers en het aantal auto’s zijn het 
afgelopen decennium flink gegroeid. Toch hebben deelauto’s nog steeds een zeer 
beperkt aandeel in de totale mobiliteitsmarkt (0,3% van het totaal aantal auto’s in 
Nederland is een deelauto). De verwachting is wel dat autodelen verder zal 
doorgroeien als gevolg van ruimtegebrek in steden en doordat mensen steeds meer 
gewend raken aan betalen voor gebruik i.p.v. bezit. Op dit moment is autodelen 
financieel alleen voordelig voor mensen die weinig autorijden. Bij veelvuldig gebruik 
is een eigen auto (veel) goedkoper en ook comfortabeler, want gegarandeerd 
beschikbaar.  
In 2018 zijn er zo’n 35.000 deelauto’s in Nederland, waarvan zo’n 80% ‘peer-to-
peer’. In de stad is 1 op 250 auto’s een deelauto, op het platteland slechts 1 op 2000 
of minder.  
 
Verwachte technische ontwikkeling 
Korte termijn (tot 2023) 

> Door technologische mogelijkheden is het gemak waarmee je een auto opent en 
voor het gebruik betaalt de afgelopen jaren sterk verbeterd. Zowel voor 
gebruikers als voor aanbieders is autodelen daarmee eenvoudiger geworden. 
Deze ontwikkeling zal zich verder doorzetten en de drempel voor autodelen 
verder verlagen; 

> De inzet van elektrische auto’s voor autodelen zal de komende jaren beperkt 
blijven. Door de nu nog lagere totale kosten per kilometer van een conventionele 
auto is het voor een aanbieder vooralsnog financieel aantrekkelijker deze in te 
zetten als deelauto. Ook complicaties wat betreft actieradius en opladen maken 
het lastiger. Bij gelijke prijs kiezen de meeste autodelers nu nog voor een 
conventionele deelauto. Een partij als Buurauto kiest er nu al voor om alleen 
elektrische deelauto’s in te zetten en ook de Amsterdamse vloot van 
internationale aanbieder Car2Go is 100% elektrisch; 

> Peer-2-peer autodelen (particulieren onderling) groeit sterker dan het 
commerciële aanbod (in aantal voertuigen). Nieuwe en goedkopere technologie 
en daarop inspelende diensten zullen het steeds laagdrempeliger maken voor 
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particulieren om hun eigen auto te delen met anderen, via bijvoorbeeld het 
platform van MyWheels. 

> Een andere vorm van delen is het zogenaamde ritdelen, een moderne vorm van 
liften. Bekendste voorbeeld hiervan is BlaBlaCar, vooral groot in Frankrijk. Het 
platform koppelt lege autostoelen en reizigers aan elkaar. Je zoekt op de site 
wanneer er iemand naar jouw bestemming rijdt en kijkt of dat matcht met jouw 
reisbehoefte of andersom. 

 
Lange termijn (tot 2040) 

> Op langere termijn is de zelfrijdende auto een zeer belangrijke ontwikkeling met 
naar verwachting een grote impact op het gebruik en aanbod van autodelen. 
Waar de gebruiker nu nog zelf op zoek moet naar een deelauto komt de 
deelauto straks naar de gebruiker toe en kan de gebruiker onderweg zijn of haar 
tijd nuttig besteden. Zie verder ‘smart taxi’s’; 

> Interoperabiliteit bij deelauto’s zal naar verwachting toenemen. De markt zal 
gaan vragen om MaaS-achtige applicaties, waarbij iedere aanbieder van 
deelauto’s zich zal kunnen aansluiten. Een deelauto aanbieder kan zich 
aansluiten bij meerdere MaaS-platformen om het bereik van de dienst zo breed 
mogelijk te maken of zich juist alleen te verbinden aan premium- of juist budget-
partijen; 

> ‘Big data' ontwikkelingen zorgen ervoor dat die zelfrijdende auto vanzelf naar je 
toekomt op het juiste moment en bijvoorbeeld al weet dat je trein vertraagd is of 
rekening houdt met de files en precies op tijd voor je deur staat om jou op tijd op 
je afspraak te krijgen; 

> Slimme algoritmes o.b.v. deze data maken dan niet alleen autodelen maar ook 
efficiënt ritdelen mogelijk. Dit kan de gebruikskosten sterk reduceren waardoor 
autodelen een aantrekkelijk alternatief kan worden tussen taxi en OV in; 

> Vanaf +/- 2025 wordt verwacht dat de elektrische auto ook financieel steeds 
eerder aantrekkelijk zal zijn dan een conventionele auto, door lagere 
productiekosten van E-auto’s, steeds duurdere fossiele brandstoffen(?), 
eventueel nog geholpen door een vorm van overheidsregulering. De laatste 
factor zal sterk bepalen wanneer een E-auto financieel aantrekkelijker is en voor 
welke type gebruiker; 

> Door deze ontwikkelingen verliest traditioneel OV twee van haar succesfactoren 
(‘werken tijdens reizen’ en ‘reizen met lage milieu-impact’). 

 
Hoe deze ontwikkeling te versnellen? 
De ontwikkeling van het aanbod en de vraag gaan langzamer dan maatschappelijk 
gewenst. In absolute zin groeit autobezit nog steeds sneller dan het aantal 
deelauto’s. De eigen auto zit zo ingebakken in onze dagelijkse routine dat we daar 
moeilijk afscheid van kunnen nemen. Daarnaast is de auto voor velen ook nog een 
statussymbool. Onder binnenstadbewoners daalt het autobezit wel, maar buiten de 
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stad dus niet. Wachten op de ontwikkeling van de markt duurt (te) lang. Regulering 
en stimulering kan de ontwikkeling wel versnellen, bijvoorbeeld door: 
> Op lokaal niveau parkeervergunningen te beperken of in prijs te verhogen; 
> De parkeervergunning van peer-2-peer aanbieders daarvan vrij te stellen; 
> Meer parkeerplekken ter beschikking te stellen aan (commerciële) aanbieders 

van deelauto’s; 
> Deelauto-aanbieders vrij te stellen van wegenbelasting; 
> Andere barrières voor gebruikers en aanbieders weg te nemen. 
 
Welke potentiële impact heeft deze ontwikkeling voor de gebruiker in de grote 
stad, middelgrote stad en het dorp?  
Grote stad 

In de stad lopen we steeds meer tegen de grenzen aan van ruimtegebruik en 
leefbaarheid. Straten vol met geparkeerde auto’s en emissies zijn steeds moeilijker 
houdbaar en vragen om maatregelen. Juist in de grote stad kan autodelen daarom 
een vlucht nemen. In de stad zijn de huishoudens kleiner en het autobezit mede 
daardoor relatief laag. OV is goed ontwikkeld en relatief veel mensen hebben 
slechts incidenteel een auto nodig. Dit maakt het voor commerciële partijen 
aantrekkelijk juist hier deelauto’s aan te bieden. Gemeentebesturen zijn hierbij 
gebaat omdat elke toegevoegde deelauto het aantal privé-auto’s verlaagt. Wanneer 
zelfrijdende auto’s gemeengoed zijn geworden zou het zo maar kunnen dat juist de 
ruimte op de rijbaan schaars gaat worden door de vele autobewegingen (privé-
auto’s en deelauto’s). Zodra de consumentenprijs van ritdelen in een zelfrijdende 
deelauto of ‘taxi’ in de buurt komt van regulier OV zal dit probleem zich naar 
verwachting gaan voordoen en zal regulering nodig zijn om de stad leefbaar te 
houden. 
 
Middelgrote stad 

Ruimtebeslag speelt hier minder, dus gemeenten zullen minder snel geneigd zijn 
deelauto’s te stimuleren. Ook zijn de OV-alternatieven vaak minder goed. Daarnaast 
komen bewoners die als alleenstaande student zijn weggetrokken naar de stad 
terug naar de middelgrote stad (of dorp). Juist dan wordt de afhankelijkheid van de 
auto sterker door gezins- en woonsituatie en vaak komt er dan toch weer een eigen 
auto. De komst van zelfrijdende deelauto’s gaat het makkelijker maken een auto ook 
hier te delen, zeker als daarmee geld bespaard kan worden.  
 
Dorp 

Commerciële deelauto’s zijn anno 2018 in bijna geen enkel dorp te vinden. Gezien 
de vraag en dus bezettingsgraad kan dit voor een commerciële aanbieder niet uit. Er 
is vaak nog een overvloed aan ruimte en dus ook geen maatschappelijke noodzaak 
om dit te stimuleren. Juist in dorpen staan traditionele OV-verbindingen onder druk 
waardoor de zelfrijdende deelauto kan voorzien in de behoefte aan een vorm van 
kleinschalig OV in de vorm van een zelfrijdende deelauto. Wonen in een dorp 
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(ruimte, rust en goedkoop wonen) wordt daarmee voor meer mensen die werken in 
de stad een acceptabel alternatief. 
 
Welke eventuele impact heeft het op de omgeving en andere 
mobiliteitsvormen en –diensten? 
> Meer deelauto’s zorgen voor minder eigen auto’s, dus minder ruimtebeslag; 
> Deelauto’s zijn meestal nieuwer en dus schoner dan eigen auto’s (goed voor 

luchtkwaliteit); 
> Reizigers die veel gebruik maken van deelauto’s maken relatief ook veel gebruik 

van OV; 
> Autodelen vervangt zowel OV (34%), autogebruik (24%) als fietsgebruik (20%) – 

cijfers Car2go in A’dam; 
> Deelauto’s maken het makkelijker geen eigen auto te hebben, omdat ze dienen 

als terugvaloptie voor tijdstippen en locaties waar OV niet beschikbaar is; 
> Met de instroom van zelfrijdende auto’s zou OV-gebruik onder druk kunnen 

komen te staan, afhankelijk van prijsontwikkeling autodelen/OV; 
> Verwacht wordt dat mobiliteit verder zal groeien als reistijd geen verloren tijd 

meer is en goedkoop deur-tot-deur vervoer zonder overstap wordt aangeboden 
door zelfrijdende gedeelde voertuigen. Traditioneel OV verliest daarmee 
bovendien onderscheidend vermogen; 

> Zelfrijdende elektrische deelauto’s worden door een hogere bezettingsgraad per 
kilometer goedkoper dan de huidige deelauto’s, de prijs zakt nog verder als de 
inzet van slimme algoritmes het delen van ritten beter gaat faciliteren; 

> OV-aanbieders kunnen van deze bedreiging een kans maken door zelf 
(zelfrijdende) deelauto’s aan te bieden naast de traditionele vormen en zo een 
aantrekkelijk integraal vervoersaanbod in de markt te zetten, al dan niet in 
samenwerking met marktpartijen; 

> Deelauto’s zullen vaker worden gebruikt voor voor- en natransport naar en van 
OV-knooppunten en in die zin OV-gebruik voor grotere afstanden aantrekkelijker 
maken; 

> Een toename van ritdelen zorgt voor minder auto’s op straat en op de weg, maar 
ook minder gebruikers van OV, er vanuit gaande dat gebruikers anders zouden 
reizen met OV. Ritdelen is meestal goedkoper dan OV, BlaBlaCar bijvoorbeeld 
adviseert een ritprijs van +/- €6 per 100 kilometer. Om vraag en aanbod beter op 
elkaar af te stemmen en ritdelen dus voor zowel aanbieders als passagiers 
aantrekkelijker te maken kan wellicht geleerd worden van het ‘Open Trip Model’. 
Dit model is een standaard voor het uitwisselen van relevante informatie in de 
logistieke sector om zo vrachtwagens en schepen efficiënter te kunnen inzetten.  
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2 DEELFIETSEN 
 
Definitie (wat is het?) 
Deelfietsen zijn fietsen die door meerdere personen gebruikt kunnen worden. 
Gebruikers met toegang kunnen variëren van een zeer brede groep, bijv. iedereen 
met een OV-chipkaart (OV-fiets) of iedereen met een credit card (Vélib in Parijs) tot 
een meer geselecteerde groep gebruikers, bijv. alle studenten op een campus of de 
werknemers van een specifiek bedrijf. 
De manier van inzetten hangt af van wie de initiatiefnemer is en welk doel er beoogd 
wordt met de deelfietsen. Inmiddels bestaan deelfietsen al meerdere decennia, maar 
de laatste jaren heeft een enorme groei plaatsgevonden, o.a. door toenemende 
mobiliteitsproblematiek en de betere beschikbaarheid van betaalbare technologie. 

bron: Susan Shaheen, Roland Berger 
 
Anno 2018 ontstaan over de hele wereld nieuwe fietsdeelinitiatieven, steeds vaker 
van de 4e generatie. Belangrijkste verschillen met de 3e generatie zijn dat nieuwe 
technologie het gebruik van virtuele stations mogelijk maakt, er betere integratie is 
met de traditionele OV-vormen en de eerste E-bike deelsystemen gerealiseerd 
worden. Wereldwijd waren er in 2016 meer dan 1000 fietsdeelprojecten met meer 
dan 1,2 miljoen fietsen en een jaarlijkse groei tot 2020 van meer dan 20% per jaar.  
 
De ontwikkeling en groei van deelfietssystemen op een bepaalde locatie hangt 
echter sterk af van omgevingsfactoren. Deze factoren zijn bijv. het klimaat, hoe 
geaccidenteerd het terrein is, de kwaliteit van traditioneel OV en de 
parkeermogelijkheden en –kosten. Maar ook het aantal eigen fietsen, de 
infrastructuur en de ‘fietscultuur’ van een land of stad zijn bepalend. Verder neemt 
het aandeel van zgn. ‘active modes’ op het totale vervoer toe. Er is verschil tussen 
grote steden (meer lopen) en middelgrote provinciesteden (meer fietsen). Het 
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aandeel fiets is dus ruimtelijk bepaald. Er wordt steeds verder gefietst, met name op 
E-bikes. Bijna 50% van de ritten van huis naar station gaat per fiets,  er lijkt dus 
bovenop het succes van de OV-fiets (verdrievoudiging aantal ritten 2009-2015, 
vanaf 2016 30% groei per jaar) nog veel potentie voor station-eindbestemming 
reizen met deelfietsen. Een nog beter/breder aanbod hier maakt traditioneel OV 
aantrekkelijker. 
De invloed echter van de hierboven genoemde omgevingsfactoren maakt het extra 
lastig om uitkomsten van internationaal onderzoek te gebruiken voor de 
Nederlandse situatie. 
 
In Nederland staan anno 2018 12.000-14.000 OV-fietsen. Onduidelijk is hoeveel 
overige deelfietsen er zijn, maar het zijn er minimaal een paar duizend. Het aantal 
deelfietsen valt echter in het niet bij het aantal eigen fietsen (1,3 fiets per 
Nederlander, meer dan 20 miljoen fietsen). Een andere populaire fietsdienst is de 
Swapfiets, vooral populair onder studenten. Voor 15 euro per maand heb je dan een 
persoonlijke fiets die wordt omgeruild voor een andere als deze kapot is. Deze 
dienst heeft in korte tijd 15.000 abonnementhouders gekregen. 
 
Verwachte technische ontwikkeling 
Korte termijn (tot 2023) 

> Wereldwijd zal de vierde generatie van deelfietsen verder worden uitgerold door 
professionele partijen, vaak als verlengstuk of vervanging van traditioneel OV 

> Door de komst van het slimme fietsslot dat met behulp van een code of door 
RFID met bijv. de mobiele telefoon kan worden geopend is het steeds 
eenvoudiger geworden een vloot fietsen in een stad te exploiteren. Er zijn dan 
immers geen vaste stations op straat meer nodig. Dit betekent dat exploitanten 
zonder afstemming met gemeenten fietsen in de openbare ruimte kunnen 
plaatsen 

> In metropolen over de hele wereld is dit al gebeurd door aanbieders van 
deelfietsen die wilden leren of juist een dominante positie wilden veroveren, ook 
in A’dam en R’dam. Medio 2017 zijn er in Amsterdam bijvoorbeeld in korte tijd 
tussen 5000 en 7000 deelfietsen op straat gezet. Dit leverde overlast op en 
daardoor juist weerstand bij inwoners. Amsterdam heeft nu inmiddels beleid 
geformuleerd dat ruimte geeft aan de deelfiets, maar door regulering de overlast 
aan banden legt. 

> Naast deelfietsen worden op kleinere schaal ook andere modaliteiten ingezet, 
bijv. elektrische steps, waarbij de toegangstechnologie dezelfde is als bij de 4e 
generatie deelfietsen (o.a. door Lime) 

 
Lange termijn (tot 2040) 

> Inzet van elektrische fietsen en andere modaliteiten met een batterij gebeurt nu 
nog marginaal vanwege de kostenstructuur en grotere complexiteit door de 
laadbehoefte. De kostprijs van deze vervoermiddelen zal naar verwachting 
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verder dalen en dan zullen exploitanten ook eerder kiezen voor elektrische 
aandrijving of ondersteuning. In Nederland is de verwachting dat de gewone 
stadsfiets voorlopig zal blijven domineren; 

> Interoperabiliteit van systemen zal naar verwachting verder toenemen. 
Afhankelijk van de ontwikkeling van MaaS-platformen zullen meer 
deelfietssystemen kiezen voor interoperabiliteit, zodat de verwachting is dat je 
eerst nationaal en uiteindelijk ook internationaal met een en dezelfde 
identificatievorm kunt beschikken over vervoer, dus ook deelfietsen. Sinds begin 
2018 is het mogelijk via de App van één aanbieder deelfietsen te reserveren, 
boeken en betalen van 10 verschillende deelfietssystemen.  

 
Hoe deze ontwikkeling te versnellen? 
> De uitrol en het gebruik van deelfietsen kan versneld worden door verbetering 

van infrastructuur. Meer en betere fietspaden, bij voorkeur vrij van overig verkeer 
en overige faciliterende maatregelen, zoals het toewijzen van vaste plekken voor 
deelfietsen maken het gebruik van deelfietsen aantrekkelijker; 

> Veel steden hebben fietsdeelprojecten opgezet en bieden dit gratis of goedkoop 
aan aan bezoekers en bewoners. Dit zien we tot nu toe alleen in het buitenland 
(o.a. Parijs, Londen). Het blijkt in die steden een goedkope manier om een 
capaciteitsprobleem in stedelijk OV op te vangen en minder auto’s de stad in te 
laten rijden; 

> Peer-to-peer fietsdelen heeft in Nederland grote potentie aan de aanbodzijde, 
omdat veel mensen een fiets bezitten. Of fietsbezitters op grote schaal hun fiets 
zullen gaan delen met anderen wordt door experts betwijfeld gezien de geringe 
opbrengst, het ‘gedoe’ eromheen en het risico op diefstal en schade. 

 
Welke potentiële impact heeft deze ontwikkeling voor de gebruiker in de grote 
stad, middelgrote stad en het dorp?  
Grote stad 

Fietsdeelsystemen komen nu met name voor in stedelijke gebieden. Internationaal 
onderzoek uit 2011 (OBIS) geeft een ondergrens aan van 100.000 inwoners om een 
deelfietssysteem doelmatig te laten functioneren. In een aantal van deze steden is 
onderzoek gedaan naar hoe gebruikers van fietsdeelsystemen hun reis voorheen 
maakten. Meestal gebeurde dit lopend of met OV, slechts 11% komt uit de auto 
(gemiddelde cijfers). Zie onderstaande grafiek en tabel. In het buitenland zorgen 
deelfietssystemen bovendien ook voor een groei van het algemene fietsgebruik, 
maar voor Nederland geldt dit waarschijnlijk in mindere mate, gezien de sterke 
positie die de fiets hier al heeft. Als belangrijkste doelen van deelfietsen in 
Nederland wordt door beleidsmakers vooral terugdringen autogebruik, stimulering 
OV-gebruik, verlaging fietsparkeerdruk en een beter gebruik van de openbare ruimte 
gezien. Er wordt aangenomen dat de deelfiets vooral gebruikt zal worden door 
bezoekers en niet door bewoners van een stad. Amsterdam daarentegen ziet de 
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deelfiets ook als kans voor inwoners om zo minder fietsen in de openbare ruimte en 
stallingen te krijgen. Doel daarbij is dus meer fietsritten met minder fietsen. 
 
Middelgrote stad 

In middelgrote steden speelt fietsdelen een andere rol dan in grote steden. 
Ruimtebesparing en verlichting van het capaciteitsprobleem van OV zijn minder aan 
de orde. Deelfietsen kunnen hier vooral functioneren als verbindende schakel tussen 
andere modaliteiten. Zo plaatste Syntus in 2016 340 deelfietsen bij 26 bushaltes in 
het midden van het land als onderdeel van de nieuwe busconcessie. 
 
Dorp 

In dorpen is weinig tot geen potentie voor deelfietsen. De schaal is te klein en 
iedereen die wil fietsen heeft al een fiets. Bovendien zijn afstanden naar 
bestemmingen groter en voor velen niet acceptabel om per fiets te overbruggen.  
 
Welke eventuele impact heeft het op de omgeving en andere 
mobiliteitsvormen en –diensten? 
> Internationaal gezien komen deelfietsers vooral uit het OV of nemen ze de 

deelfiets in plaats van te lopen. Afhankelijk van de situatie in een stad heeft dit 
uiteenlopende impact. Indien het (lokale) OV het lastig heeft om voldoende 
reizigers te trekken dan kunnen deelfietsen een bedreiging vormen voor de 
bezettingsgraad/kaartverkoop. Indien er juist sprake is van overbelasting dan 
kan een succesvol deelfietssysteem de reizigersdruk juist doen afnemen en het 
OV aantrekkelijker maken voor nieuwe doelgroepen of een benodigde extra 
investering in regulier OV uitstellen of zelfs vervangen. In het laatste geval zijn 
gratis deelfietsen een stuk goedkoper dan investering in extra rijtuigen of aanleg 
van nieuwe infra; 

> Hoewel in internationale context onder huidige deelfietsers slechts 11% 
voormalige automobilisten zitten, lijken deelfietsen toch een bruikbaar instrument 
om automobilisten te verleiden niet het stadscentrum in te gaan maar vanaf de 
rand een deelfiets te nemen. Dit is bovendien te sturen met een (spits)heffing om 
met de auto het centrum in te rijden of verhoogde parkeertarieven; 

> De 4e generatie deelfietsen kunnen negatieve impact hebben op de ruimte in de 
stad. Deelfietsers leggen een iets groter beslag op de schaarse ruimte dan 
wandelaars en tram- en metroreizigers. Daarnaast hebben zgn. ‘free-floating’ 
deelfietsen in met name China al veel overlast veroorzaakt op straat, maar heeft 
ook de stad Amsterdam beleid geformuleerd om het deelfietsenaanbod te 
reguleren. De deelfiets wordt gezien als een middel om minder fietsen op straat 
te hebben en zo de druk op de openbare ruimte en fietsparkeervoorzieningen te 
verlichten. Men richt zich daarbij op de inwoners en frequente bezoekers van de 
stad. 
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Bron: Fietsdelen in Nederland, Rémy Julien Baas 
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3 (SMART) TAXI’S 
 
Definitie (wat is het?) 
Smart taxi’s zijn vraaggericht en kennen flexibele locaties. Dit onderscheidt de zgn. 
smart taxi van het traditionele OV. Ze zijn niet lijngebonden en kennen geen vaste 
dienstregeling. Smart taxi’s vereenvoudigen deur-tot-deur reizen per OV door de 
first- en last-mile efficiënt in te vullen. Ze zijn in die zin geen concurrent maar een 
aanvulling op overige OV-vormen als bus, trein, tram en metro. Kenmerken van de 
smart taxi zijn snelheid, betrouwbaarheid, comfort en betaalbaarheid. 
Voordelen voor de reiziger zijn dat er meer controle is over de reis en dat de reis 
over het algemeen sneller is doordat er geen vaste routes worden gereden en de 
wachttijd tussen twee modaliteiten korter kan zijn. Dit wordt mede mogelijk door 
verschillende vormen van data te combineren en zo niet alleen reactief maar steeds 
meer pro-actief invulling te geven aan de vraag naar vervoer. 
Smart taxi’s kunnen bovendien door betere planningstechniek verschillende 
doelgroepen steeds meer combineren (gescheiden van elkaar of tijdens een en 
dezelfde rit) en zijn daardoor efficiënter dan het gecontracteerde taxivervoer in de 
huidige vorm, zodat het ook goedkoper kan worden aangeboden. 
In de VS (Uber en Lyft) en China (Didi Chuxing) worden enorme bedragen 
geïnvesteerd in alternatieve vormen van taxivervoer. Deze partijen lijken allemaal te 
anticiperen op de zich steeds verder ontwikkelende technologie voor de zelfrijdende 
auto.  Aan de andere kant noteren deze bedrijven nog grote verliezen en ontlenen 
ze hun waarde vooral aan toekomstig marktpotentieel. 
Illustrerend is ook het Finse bedrijf Kutsuplus dat een aantal jaren een smart taxi 
dienst aanbood in Helsinki. Ook met 21.000 geregistreerde gebruikers lukte het niet 
om de dienst rendabel te krijgen. In 2016 heeft de stad Helsinki besloten de 
financiële bijdrage stop te zetten. 
In de regio Arnhem-Nijmegen rijdt BrengFlex. BrengFlex maakt het mogelijk om 
vervoer van A naar B binnen een beperkt gebied te bestellen op het moment dat het 
jou uitkomt. BrengFlex maakt gebruik van de reguliere bushaltes maar vaak met 
minder stops en bovendien virtuele haltes dichtbij de eindbestemming. 
 
Verwachte technische ontwikkeling 
Korte termijn (tot 2023) 

> Intelligente planningsoftware zorgt voor steeds optimalere planning van ritten, 
wat een kostenvoordeel oplevert en de inzet van ‘smart taxi’s’ steeds 
haalbaarder maakt; 

> Communicatietechnologie maakt het reserveren, boeken en betalen steeds 
eenvoudiger, wat de smart taxi laagdrempeliger maakt voor gebruikers. 
Interoperabiliteit zal bovendien bijdragen aan het laagdrempeliger maken van 
het gebruik van andere aanbieders waardoor smart taxi’s in het algemeen een 
aantrekkelijker alternatief worden voor meerdere gebruikers.  
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Lange termijn (tot 2040) 

> ‘Big data’ zorgt er in de toekomst voor dat grote hoeveelheden data i.c.m. 
voldoende rekenkracht kunnen gaan voorspellen welke vorm van mobiliteit waar 
en wanneer precies gevraagd gaat worden door gebruikers. Op basis van cijfers 
uit het verleden, de weerssituatie, wegwerkzaamheden, evenementen of zelfs je 
persoonlijke agenda en locatiegegevens van mobiele telefoons kan het 
vervoerssysteem steeds efficiënter worden ingericht en vervoer op maat worden 
geleverd aan de individuele gebruikers van het systeem; 

> Zelfrijdende voertuigen nemen op den duur een grote kostenpost weg: de 
chauffeur. Afhankelijk van de doelgroep kan een ‘gastheer’ of ‘gastvrouw’ in het 
voertuig uitkomst bieden. Afhankelijk van de specifieke situatie kan dit een 
verpleger, beveiliger of entertainer zijn. 

 
Hoe deze ontwikkeling te versnellen? 
> Data zijn nu nog vaak het bezit van vervoerders, ontsluiting van deze data is van 

grote waarde voor een verdere optimalisatie van collectief vervoer; 
> Binnen concessies tariefdifferentiatie toestaan; 
> Fiscale voordelen voor smart taxi’s; 
> Verhogen fiscale lasten als de eigen auto niet wordt ingezet als smart taxi 

(indien zelfrijdend); 
> Door uit te proberen en daarvan te leren, bijvoorbeeld in een initiatief als 

BrengFlex; 
> Betere ontsluiting en brede beschikbaarheid van data maakt het eenvoudiger 

voor vervoerders om initiatieven te starten. 
 
Welke potentiële impact heeft deze ontwikkeling voor de gebruiker in de grote 
stad, middelgrote stad en het dorp?  
Grote stad 

Een voor iedereen bereikbare smart taxi heeft de potentie een stad volledig te laten 
dichtslibben. Het gevolg zal zijn dat 1) getracht zal worden vervoersstromen met bijv. 
tariefdifferentiatie beter te spreiden 2) het gebruik van smart taxi’s te gaan reguleren. 
 
Middelgrote stad 

Afhankelijk van het voorzieningenniveau en de drukte zal het effect ergens tussen 
bovenstaand en onderstaand effect in zitten. 
 
Dorp 

In tegenstelling tot nu heb je bij beschikking over smart taxi’s tegen een 
marktconform tarief de mogelijkheid om vanuit het dorp dagelijks naar economische 
centra of OV-hub te reizen zonder reistijdverlies. Door het wegvallen van steeds 
meer (dunne) buslijnen kun je bovendien je eigen auto inzetten als (gedeelde) smart 
taxi (of de inzet van smart taxi’s zorgt voor het wegvallen van de dunne lijnen).  
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Welke eventuele impact heeft het op de omgeving en andere 
mobiliteitsvormen en –diensten? 
> De zelfrijdende smart taxi heeft een enorme potentie als vervanger van het 

gecontracteerde (WMO) vervoer. Door het niet meer nodig zijn van een 
chauffeur kunnen de kosten omlaag. Dit betekent een kostenbesparing van 
60%-75%(!) of een kans om de kwaliteit verder te verbeteren. Zo kan in de taxi 
een begeleider of gastheer/gastvrouw zich volledig richten op de reiziger. De 
branche biedt nu werk aan 28.000 mensen die niet in alle gevallen meer nodig 
zijn vanwege het ontbreken van de rijtaak. Chauffeurs zullen dus moeten worden 
omgeschoold; 

> De smart taxi kan ook worden ingezet als vervanger van de reguliere straattaxi. 
Ook daar vervalt arbeid dan als kostenpost en dit zal zorgen voor een 
spectaculaire daling van de kosten. De afweging tussen regulier OV met vaste 
dienstregeling en vaste halteplaatsen tegenover een zelfrijdende smart taxi die 
je direct en tijdsefficiënt van A naar B brengt zal een totaal andere worden. Als 
de smart taxi ook kostentechnisch een interessant alternatief wordt zal dit grote 
gevolgen hebben voor de bezetting van het traditionele OV, vooral 
binnenstedelijk en regionaal; 

> Ook transferia zullen door deze ontwikkeling anders moeten worden ingericht 
(minder gericht op parkeren van eigen auto’s, meer als hub waar je niet alleen 
overstapt op een andere modaliteit maar ook prima kunt afspreken met anderen 
of praktische zaken kunt afhandelen; 

> Aanbieders van smart taxi’s zullen naar verwachting ook abonnementen willen 
gaan aanbieden om klanten aan zich te binden. Een andere variant is dat er een 
landelijk interoperabel systeem komt waar aanbieders zich bij kunnen 
aansluiten. Nu is al het vervoer gereguleerd middels OV-concessies en 
taxivergunningen. In de toekomst zal dit systeem naar verwachting anders 
moeten worden ingericht. 
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4 FLEXIBELE VERVOERSCONCEPTEN VOOR DE 
LOGISTIEKE SECTOR (O.A. DRONES) 

 
Definitie (wat is het?) 
De logistieke sector staat voor grote veranderingen en uitdagingen. De opkomst van 
e-commerce zorgt aan de ene kant voor een sterke groei in pakketbezorging (B-to-
C). Aan de andere kant ontstaat steeds meer weerstand op het aan- en afrijden van 
busjes in woonwijken voor de bezorging van met name internetbestellingen. 
Veiligheid en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke factoren. 
 
Net als bij taxivervoer zijn bij pakketbezorging de kosten van de chauffeur een 
dominante factor in de kosten. Met de opkomst van zelfrijdende voertuigen dienen 
zich nieuwe mogelijkheden aan om de kostprijs op termijn flink te verlagen. Ook bijv. 
de inzet van drones en de ontwikkeling van 3D printen zou in de toekomst een flinke 
innovatie in de logistiek mogelijk kunnen maken. 
 
Verwachte technische ontwikkeling 
Korte termijn (tot 2023) 

> Innovatie in de pakketlogistiek zien we nu vooral op het vlak van toegenomen 
flexibiliteit wat betreft bezorgmomenten, het openen van afhaalpunten of de inzet 
van bezorgboxen. Pakketbezorgers experimenteren nog volop en leren wat wel 
en niet werkt; 

> Qua alternatieve bezorgvoertuigen zien we dat een partij als PostNL met name 
in stedelijke gebieden soms bakfietsen inzet en pakketbezorger DHL gebruik 
maakt van de zgn. Streetscooter, hun eigen elektrische voertuig dat speciaal 
ontwikkeld is hiervoor; 

> Inzet van bovengenoemde voertuigen zal zich voorlopig beperken tot de grote 
en middelgrote steden. Laadcapaciteit, actieradius en kosten maken deze 
alternatieven nu nog minder geschikt voor het platteland; 

> Digitalisering zorgt voor extra mogelijkheden om te communiceren met de klant, 
bijv. door steeds exacter te voorspellen hoe laat bezorging plaats zal vinden of 
de klant te laten aangeven in welk tijdvak er bezorgd kan worden of bij welke 
buren het pakket kan worden afgegeven. 

 
Lange termijn (tot 2040) 

> De verwachting is dat zelfrijdende voertuigen de komende decennia steeds meer 
gemeengoed worden. Een van de aantrekkelijke inzetgebieden is 
pakketdistributie. Als er geen chauffeur meer mee hoeft bespaart dat kosten. 
Eerste inzet is waarschijnlijker op het platteland dan in de drukke stad, vanwege 
complexiteit van verkeerssituaties. De verwachting is dat het zelfrijdende 
voertuig niet alleen de rijtaak van de chauffeur zal overnemen, maar op den duur 
ook de bezorging zelf zal automatiseren, bijv. door een robot in combinatie met 
een persoonlijke pakketbox met codeslot. De logistiek dienstverlener geeft dan 
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van tevoren nauwkeurig aan wanneer je pakket wordt bezorgd. Je zorgt 
vervolgens dat er iemand thuis is of laat het bezorgen in je pakketbox, 
afhankelijk van het type pakket; 

> Slimme en met internet verbonden sloten op je auto of huis kunnen de last mile 
veel goedkoper maken. De bezorger krijgt dan tijdelijk toegang tot je auto of je 
huis om de bestelde spullen af te leveren, zelfs tot in je koelkast. In het geval 
van de auto kunnen het optimale bezorgmoment en locatie gekozen worden, of 
spoedbezorgingen eenvoudiger worden gemaakt; 

> Drones zijn zeer aansprekend en veelbelovend. Deze maken immers geen 
gebruik van de steeds drukkere wegen in de stad. Ook voor afgelegen gebieden 
of tijdelijk slecht bereikbare gebieden zijn drones een uitkomst. Pakketbezorging 
per drone kent echter ook nog vele uitdagingen, zoals de beperkte capaciteit en 
actieradius, hoog energieverbruik en het alsmaar heen en weer moeten vliegen 
tussen depot en klant. Onderzoekers merken tevens op dat er nog veel 
onduidelijkheden zijn op het gebied van regelgeving, veiligheid en 
geluidsoverlast als bezorgdrones gemeengoed worden; 

> 3D printen maakt een deel van de logistieke voertuigbewegingen overbodig. Als 
steeds meer spullen op maat en lokaal geproduceerd kunnen worden kunnen 
vervoersbewegingen beperkt worden tot het met vrachtwagens aanleveren van 
basismateriaal voor de 3D printer. De producten zelf kunnen dan op locatie 
worden opgehaald door de eindklant of bezorgd met een van bovenstaande 
transportmiddelen; 

> ‘Internet of things’ maakt pro-actieve bezorging mogelijk. Het koffie-apparaat 
geeft dan bijv. door aan de leverancier dat er binnen nu en 1 week nieuwe koffie 
moet worden geleverd. Hierdoor kunnen ritten efficiënt worden gebundeld en 
bezorgkosten omlaag; 

> Bovenstaande ontwikkelingen laten zich overigens prima combineren. Het lokaal 
geprinte product gaat met een zelfrijdend, elektrisch aangedreven 
bezorgvoertuig naar een wijk of aangrenzende stad (last 5 miles). Eenmaal daar 
aangekomen wordt het samengevoegd met de koffie en bezorgen meerdere 
drones of bezorgrobots de pakketten bij de eindklant (last-mile). Mercedes heeft 
al een dergelijk conceptvoertuig ontwikkeld. 

 
Hoe deze ontwikkeling te versnellen? 
> Genoemde technologieën worden ontwikkeld door marktpartijen en ook de 

dienstverlening zelf is in handen van de commerciële markt. Mogelijk heeft de 
logistieke innovatie invloed op de ontwikkelingen in het personenvervoer of 
kunnen goederen- en personenvervoer worden gecombineerd; 

> Door het opstarten of intensiveren van een onderzoeksprogramma naar de 
inzetbaarheid van drones of de facilitatie van initiatieven of pilots vanuit de markt 
kan de ontwikkeling worden versneld; 

> Door het onder voorwaarden eerder toestaan van zelfrijdende bezorgvoertuigen 
op locaties die daarvoor geschikt zijn kan de ontwikkeling worden versneld. 
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Welke potentiële impact heeft deze ontwikkeling voor de gebruiker in de grote 
stad, middelgrote stad en het dorp?  
Grote stad 

Als bezorging steeds eenvoudiger, sneller en goedkoper wordt en 3D printen vaker 
wordt toegepast zullen steeds minder vervoersbewegingen de stad in nodig zijn. 
Producten kunnen immers lokaal en op maat geproduceerd worden.  
 
Middelgrote stad 

Het effect op inwoners van de middelgrote stad zal het midden houden tussen de 
effecten op grote stad en effecten op het dorp, afhankelijk van de specifieke situatie. 
 
Dorp 

Zelfrijdende bezorgdiensten zullen het snelst kunnen worden toegepast in de minst 
complexe verkeerssituaties. Ook omdat afstanden hier het langst zijn is juist hier een 
kostenvoordeel te verwachten door het rijden zonder chauffeur. 
 
Welke eventuele impact heeft het op de omgeving en andere 
mobiliteitsvormen en –diensten? 
> Goedkopere en snellere bezorging zullen ervoor zorgen dat steeds minder 

mensen kopen in fysieke winkels of via internet zullen bestellen; 
> Het hebbe van een eigen auto, bijvoorbeeld voor de dagelijkse boodschappen, 

wordt mede hierdoor steeds minder als noodzakelijk gezien; 
> Om het aantal vervoersbewegingen verder te beperken en kosten verder te 

optimaliseren zal er steeds meer sprake zijn van gecombineerde 
vervoersstromen (pakketten en personen in hetzelfde voertuig); 

> Combinaties van slimme pakketlogistiek en slim personenvervoer komen 
mogelijk samen op fysieke hubs. Plekken waar mensen elkaar ontmoeten, 
parkeren, overstappen op andere modaliteiten en hun pakket kan worden 
afgehaald of door de logistiek dienstverlener achterin de zelfrijdende auto wordt 
gelegd.  
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5 FLEXIBELE VERVOERSCONCEPTEN VOOR 
PERSONENVERVOER (O.A. ZELFRIJDEND 
COLLECTIEF VERVOER) 

 
Definitie (wat is het?) 
Nieuwe flexibele vervoersconcepten voor personenvervoer hebben de potentie om 
OV en privaat vervoer meer in elkaar te vervlechten. Kenmerk van deze concepten 
is immers multimodaliteit en interoperabiliteit. Ze faciliteren zo een betere aansluiting 
tussen verschillende vormen van vervoer (ketenmobiliteit). Vaak is juist het 
overstappen een hoge drempel voor reizigers. Een ander drempelverlagend 
kenmerk is dat de hele reis gepland, geboekt en betaald kan worden met slechts 
één handeling en één manier van identificatie. Zowel nieuwe als traditionele vormen 
van vervoer kunnen beter ontsloten worden naar gebruikers door nieuw te 
ontwikkelen platformen. In plaats van de afzonderlijke modaliteiten zal de reiziger 
steeds meer centraal komen te staan. 
Deze flexibele vervoersconcepten zijn vormen van het begrip MaaS (Mobility as a 
Service), waarbij het uitgangspunt is dat reizigers steeds minder vaak zelf de 
eigenaar zijn van het vervoermiddel, maar slechts betalen voor het gebruik ervan 
(minder vaste kosten, hogere variabele kosten). Dit heeft potentieel een enorme 
impact op hoe reizigers beslissingen nemen over de manier waarop ze zich 
verplaatsen. Het biedt hen immers de (financiële) vrijheid om iedere keer dat ze 
gaan reizen een alternatief te kiezen dat het beste past bij het tijdstip, de 
bestemming of weerssituatie. Internationaal zijn er al initiatieven opgestart, waarvan 
Whim al operationeel is in Helsinki en Londen, maar tevens heeft aangekondigd 
binnenkort naar Amsterdam te komen. Whim werkt als platform samen met 
bestaande aanbieders van vervoer en kent verschillende abonnementsvormen.  
 
Verwachte technische ontwikkeling 
Korte termijn (tot 2023) 

> Verdere digitalisering zal de komende jaren ervoor zorgen dat steeds meer 
diensten ontsloten worden voor grotere groepen gebruikers (ontwikkeling 
platform); 

> Marktpartijen geven aan dat de technologie die nodig is om te starten al 
beschikbaar is, maar dat concessiehouders, aanbieders en beheerders van 
infrastructuur nog meer moeten gaan samenwerken om zo de benodigde ruimte 
te bieden aan de veelheid en diversiteit van oplossingen binnen de 
mobiliteitsketen.  

Lange termijn (tot 2040) 

> Slimme ontsluiting en koppeling van beschikbare relevante data wordt cruciaal 
voor optimale aansluiting van mobiliteitsdiensten (randvoorwaarden als boeken 
en betalen), de fysieke vervoersdiensten (modaliteiten) en de infrastructuur. Zo 
kan steeds beter voorspeld worden wanneer en op welke plek vervoersvragen 

Het ministerie van I&W 
hanteert onderstaande 
definitie voor MaaS: 
 
‘Het aanbod van multimodale, vraag 
gestuurde mobiliteitsdiensten, waarbij 

op maat gemaakte reismogelijkheden 

via een digitaal platform (bv. Mobiele 

app) met real-time informatie aan 

klanten worden aangeboden, inclusief 

betaling en afhandeling van 

transacties’ 

. 
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ontstaan en met bijvoorbeeld variabele beprijzing worden gestuurd op het 
optimaal benutten van beschikbare capaciteit. 

 
Hoe deze ontwikkeling te versnellen? 
> De grote uitdaging van MaaS-concepten is het aantal (potentiële) gebruikers 

vergroten. Uit onderzoek van ABN-AMRO blijkt dat in 2018 nog 65% van de 
mensen volledig onafhankelijk wil zijn van anderen als het gaat om mobiliteit. 
Door juist jongere generaties te verleiden, bijvoorbeeld met gamification, kan 
eerder de gewenste schaalvergroting worden bereikt; 

> Er is een gedeelde standaard nodig die partijen in staat stelt op eenduidige wijze 
data te delen en te gebruiken; 

> Veel relevante data zitten bij concessiehouders en vervoerders. Brede 
beschikbaarheid van deze data is essentieel om bredere ketenmobiliteit sneller 
te ontwikkelen. Hier kan geleerd worden van het zgn. Open Trip Model van de 
logistieke sector. 

 
Welke potentiële impact heeft deze ontwikkeling voor de gebruiker in de grote 
stad, middelgrote stad en het dorp?  
Grote stad 

In de metropool zijn de meeste vraaggestuurde diensten beschibaar dus daar is de 
meerwaarde van een MaaS platform naar verwachting het grootst.  
 

Middelgrote stad 

Afhankelijk van beschikbaarheid van de verschillende vraaggestuurde diensten. 
 
Dorp 

De meerwaarde van een MaaS platform zit hier wellicht in de facilitatie van ritdelen, 
waarbij het platform de functie van een marktplaats kan vervullen. 
 
Welke eventuele impact heeft het op de omgeving en andere 
mobiliteitsvormen en –diensten? 
MaaS kent veel mogelijkheden maar nog meer onduidelijkheden. Vandaar dat vanuit 
het Ministerie van I&W 7 pilots in Nederland zijn geïnitieerd om beter inzicht te 
krijgen, die vervolgens weer dient als input voor de verdere ontwikkeling van MaaS. 
> Welke barrières zijn er voor grensoverschrijdend vervoer?; 
> Zijn de verschillende aangeboden vervoersalternatieven aantrekkelijk genoeg 

om voldoende tegenwicht te kunnen bieden aan de eigen auto?; 
> Wat is de rol van zakelijke mobiliteitsproviders en hoe kan worden aangesloten 

op regionale besluitvorming van overheden en vice versa?; 
> Hoe kan een luchthaven m.b.v. MaaS oplossingen sturen op minder gebruik van 

de eigen auto naar en van de luchthaven?; 
> Hoe kunnen huidige diensten worden geïntegreerd in het mobiliteitsbeleid m.b.v. 

MaaS?; 
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> Hoe kan MaaS bijdragen aan een rendabele mobiliteitsdienst in gebieden met 
weinig vraag?; 

> Hoe kunnen specifieke doelgroepen beter worden bereikt m.b.v. MaaS en welke 
gedragsverandering is daarvoor nodig? 

 
> Daarnaast moet ervoor gewaakt worden dat er geen ongewenste monopolies 

ontstaan binnen het platform, waardoor concurrentie en diversiteit van aanbod 
niet tot volle wasdom kan komen 

> Commerciële aanbieders zullen zich met name richten op gebieden met veel 
potentiele gebruikers, wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een schaarser 
aanbod in de buitengebieden 

 
 
  



 

 
 VRAAGGESTUURDE MOBILITEIT | 180706MVONHA01 |  23 

6 HYPERLOOP 
 
Definitie (wat is het?) 
De hyperloop is nu met name nog een revolutionair idee om reizen met hoge 
snelheid over grote afstanden mogelijk te maken. In die zin is de hyperloop een 
vervanger voor reizen per vliegtuig en hoge snelheidstreinen. In het verleden is 
volgens experts de fout gemaakt deze te zien als op zichzelf staande diensten 
zonder rekening te houden met bestaande vervoersmogelijkheden, terwijl beide 
elkaar bij betere afstemming juist kunnen versterken. Reizen per hyperloop wordt 
aantrekkelijker als de last-miles ook goed toegankelijk zijn en andersom.  
Juist hier komt een van de complexe onderdelen van de hyperloop naar voren en 
dat is de inpassing in de nu al volle steden. Vanuit ontwikkelingsoogpunt lijkt het 
aantrekkelijk de hyperloop juist aan de rand van steden te laten halteren en zorgen 
voor goede aansluiting op andere mobiliteitsvormen, zoals in Frankrijk is gebeurd bij 
sommige TGV stations. 
Er zijn verschillende internationale bedrijven en consortia in de wereld bezig met 
ontwikkeling van technologie die nog lang en uitvoerig getest moet worden om 
uiteindelijk de belofte in te kunnen lossen.  
 
Verwachte technische ontwikkeling 
Korte termijn (tot 2023) 

> De komende jaren zullen nog in het teken staan van onderzoek naar technische 
en economische haalbaarheid van de hyperlooptechnologie. Het Nederlandse 
bedrijf Hardt is gestart met het ‘Hyperloop Implementation Program’, waarbinnen 
overheid, industrie en wetenschap gezamenlijk de impact van vervoer per 
hyperloop op de leefomgeving in brede zin onderzoeken, incl. de economische 
effecten. Als eerste traject wordt gekeken naar Amsterdam-Frankfurt; 

> Anders dan in de luchtvaart is afstemming tussen overheden belangrijk bij de 
ontwikkeling van de hyperloop. Er moet een volledig universeel systeem komen 
voor de hele wereld en er moet overeenstemming komen over tracés en 
kostenverdeling. 

Lange termijn (tot 2040) 

> In deze periode moet het vele onderzoek dat gedaan wordt worden omgezet 
naar de eerste (proef)trajecten.  

 
Hoe deze ontwikkeling te versnellen? 
> Het is op dit moment moeilijk te zeggen welke technieken precies nodig zijn om 

ontwikkeling te kunnen versnellen. 
 
Welke potentiële impact heeft deze ontwikkeling voor de gebruiker in de grote 
stad, middelgrote stad en het dorp?  
Grote stad 
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De wereld van de reiziger die woont in een metropool die is aangesloten op een 
hyperloop verbreedt enorm. Stel je woont in Rotterdam, dan zou het zo maar 
kunnen dat het eenvoudiger en sneller wordt om naar Rome te reizen dan naar een 
willekeurige provinciestad in Nederland. Of dat je eerder in Keulen bent dan in Hoek 
van Holland.  
 

Middelgrote stad 

Afhankelijk van de verbinding met de stad met een hyperloop zal voor de bewoner 
van een middelgrote stad de hyperloop niet geschikt zijn voor dagelijks gebruik 
(woon-werk), maar wel interessant voor korte incidentele reizen naar plekken op 
afstand met een hyperloop-station. 
 
Dorp 

Idem 
 
Welke eventuele impact heeft het op de omgeving en andere 
mobiliteitsvormen en –diensten? 
> Afhankelijk van zaken als comfort, milieu-impact en beprijzing zal de hyperloop 

kunnen zorgen voor minder luchtverkeer, zowel voor personen als voor vracht; 
> Inpassing in het landschap is uiterst ingrijpend en dus complex. Huidige 

impressies laten grote, al dan niet transparante, buizen zien die dwars door het 
landschap lopen en dus veel impact hebben op de openbare ruimte; 

> De ontwikkelingskosten, afschrijvingstermijn en onderhoudskosten i.c.m. de 
vervoerscapaciteit en eventuele overheidsinvesteringen bepalen uiteindelijk de 
prijs van een kaartje. De hoogte hiervan bepaalt dan of de hyperloop iets wordt 
voor de happy few of dat het ook een alternatief zal worden voor de massa. Als 
reizen met de hyperloop slechts voor een kleine groep betaalbaar zal zijn 
resulteert het in grote verschillen qua ontplooiingsmogelijkheden, zowel sociaal 
als qua werk; 

> Gebieden met een hyperloop zullen mogelijk een flinke impuls krijgen door 
(internationale) bereikbaarheid, gebieden zonder aansluiting dreigen achterop te 
raken. 

 


