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Het reizigersvervoer in 2031 

B 

Het reizigersvervoer per spoor in 2031 
 

Ter gelegenheid van het 85 jarig bestaan van de NVBS  

Bart Schmeink – CEO Transdev Nederland 

12 november 2016 
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Transdev: a global mobility provider 

3 

Transdev Nederland: enkele kengetallen 

12,000 
medewerkers 

9,000 

3,000 

1.1 miljard 
omzet 

1,5 miljard 
Passagiers kilometers 
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128,000 
Ambulance ritten 

17.2 miljoen 
Taxi passagiers 

5,467 
voertuigen  
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2031 
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Laten we ook voor 2031 beginnen met de reizigers 
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_____ 

Bron: NRC 
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Technologie stelt reizigers echter nog meer in staat zelf 

keuzes te maken tussen alle vormen van mobiliteit 
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Vision of Transdev Group 
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Maar hoe ontwikkelt spoor zich richting 2031 in deze 

dynamiek? 
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Doorlooptijd veranderingen in spoorvervoer vraagt decennia   
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2020 2030 2040 2050 

Realisatie PHS 

Levering 

materieel 
Exploitatie materieel 

Studie 

ERTMS 
Uitrol ERTMS  

(op ‘HRN’) 

Exploitatie rail infrastructuur PHS 

Uitrol ERTMS 
(op de rest van de HSWI) 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7pZTS1ZzQAhWEWhoKHQDFC90QjRwIBw&url=https://www.duravermeer.nl/expertise/spoor&psig=AFQjCNEMfL5rwj7MzgnAQKj7i2B_3yKh0w&ust=1478815079865846
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Drie trends in mobiliteit vormen een uitdaging voor het spoor 

On electric On automatic On demand 
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Tesla komt je (voor 2031) thuis ophalen 
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Kortom: goed en slecht nieuws richting 2031 

• In grootstedelijke gebieden is er ook in 2031 zeker behoefte aan vervoer per 
spoor; meer zelfs dan vandaag 

• De huidige ordening van intercity, sprinter, metro en tram gaat 2031 niet 
redden 

• Op veel andere plaatsen in Nederland zal het spoor geduchte concurrenten 
krijgen die flexibeler, goedkoper en bovenal klantvriendelijk zijn 

• Kolder in de polder met NS en ProRail past ook niet meer in 2031 

• Met alle veranderingen voor de boeg is het nodig dat de overheid, als eigenaar 
en aandeelhouder, een duidelijke visie ontwikkelt op mobiliteit in Nederland 

• Eén mobiliteitsagentschap voor de Randstad en centraal Nederland staat 
dichter bij mobiliteitsuitdagingen dan een rijksoverheid 
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