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... toch zit er relatief veel reistijd in de reis naar

het station en van het station vandaan.

Bij een gemiddelde treinreis wordt de grootste 
afstand uiteraard in de trein afgelegd ...
Bij een gemiddelde treinreis wordt de grootste 
afstand uiteraard in de trein afgelegd ...

... toch zit er relatief veel reistijd in het rijden
door de bebouwde kom.

Met de auto worden de meeste kilometers 
buiten de stad afgelegd ...

Afstanden buiten de stad worden vaak 
afgelegd met de trein of met de auto. Een 
relatief groot deel van de reistijd met de 
trein wordt niet in beslag genomen door 
de treinrit zelf, maar door de rit naar het 
station toe en vanaf het eindstation naar 
de bestemming. De treinreis zelf verloopt 
relatief vlot, onder andere doordat treinen 
vaker zijn gaan rijden en door andere 
verbeteringen in de afgelopen decennia. Op 

Voor het autoverkeer geldt een vergelijk-
baar principe. Ook de auto maakt relatief 
veel kilometers buiten de stad, terwijl 
de autorit binnen de stad relatief veel 
tijd kost. Een groot deel van de woon- 
en werklocaties in de Randstad ligt 
binnen bereik van een snelweg. Op die 
snelweg stroomt het verkeer redelijk 
door, mede door de vele investeringen 
in wegverbredingen van de afgelopen 

Veel kilometers buiten de stad, 
het stukje voor en na de ov-rit is nog veel 
winst te behalen. Onder treinreizigers is de 
fiets zeer populair: zo’n 45 procent komt 
op de fiets naar het station. Als onderdeel 
van het verkeersnetwerk rondom stations 
komt de fiets er echter regelmatig bekaaid 
vanaf. De laatste kilometer fietsen naar 
het station, het vinden van een veilige 
parkeerplek en het lopen naar het perron 
kosten relatief veel tijd. Bij aankomst na 

jaren. Een toenemend probleem is echter 
de moeizame doorstroming vanaf het 
hoofdwegennet de stad in, vooral in de 
ochtend- en avondspits, en soms ook het 
vinden van een parkeerplaats bij aankomst: 
de eerste en de laatste kilometers van de 
reis dus. De opgave om de doorstroming te 
verbeteren is daarmee verschoven van het 
hoofdwegennet naar het stedelijk netwerk. 
Klassieke oplossingen als wegverbreding of 

de treinrit zijn de vervoersmogelijkheden 
beperkter dan bij de rit van huis naar 
station. Bijna 60 procent gaat lopend 
naar de eindbestemming. Daardoor is het 
bereik van het bestemmingsstation voor de 
meerderheid van de reizigers veel kleiner 
dan die van het herkomststation. Nieuwe 
vervoersoplossingen, zoals de ov-fiets, 
vergroten het bereik van treinstations en 
daarmee ook hun reizigerspotentieel.

de aanleg van nieuwe verbindingen zijn 
daar vaak niet mogelijk. Alternatieven 
zijn bijvoorbeeld een betere benutting 
van het bestaande wegennetwerk, 
verbetering van netwerken voor lopen, 
fietsen en openbaar vervoer. Maar ook 
kan een strategische locatie in de stad 
worden gekozen voor voorzieningen die 
veel bezoekers trekken, zoals kantoren en 
ziekenhuizen.

veel reistijd binnen de stad
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