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Het totale domein van de mobiliteit is in beweging. Dat vraagt om een nieuwe visie op het totale 

mobiliteitssysteem. De toekomst van 2040 naar het heden brengen. Dat is wat we doen in dit 

Toekomstbeeld OV van landsdeel Zuid. Een toekomstbeeld dat onderdeel uitmaakt van het 

landelijke proces voor het Toekomstbeeld OV waarover de staatssecretaris van IenM en de 

landsdelen afspraken hebben gemaakt. 

Ons Toekomstbeeld 2040 landsdeel Zuid vraagt een radicale omslag in het denken over en 

organiseren van mobiliteit. Bestaande schotten (bijvoorbeeld tussen concessies en beheerders) zijn 

in 2040 vervallen en er is sprake van een positieve grondhouding ten aanzien van innovaties met 

‘mobiliteit op maat’. Dit heeft vergaande consequenties voor de rol en inzet van provincies, maar 

ook voor die van gemeenten, het Rijk en alle andere betrokken stakeholders.

Aan dit Toekomstbeeld hebben de drie provincies van landsdeel Zuid-Limburg, Noord-Brabant en 

Zeeland op een constructieve en prettige manier samengewerkt met de vervoerders, het ministerie 

van IenM, gemeenten en reizigersorganisaties. Ook vertegenwoordiging vanuit Nord-Rhein-

Westfalen heeft meegewerkt aan dit Toekomstbeeld. 

Dat illustreert dat landsdeel Zuid met alle betrokkenen samenhangend beleid wil realiseren. Om te 

werken aan internationale connectiviteit, verbindingen met aangrenzende stedelijke regio’s en 

versterking van de Daily Urban Systems in landsdeel Zuid. 

Dit Toekomstbeeld OV maakt onderdeel uit van die bredere nieuwe visie op mobiliteit. Samen met 

u pakken we de handschoen op richting de toekomst in 2040.

Namens landsdeel Zuid,

Harry van der Maas (gedeputeerde Zeeland)

Christophe van der Maat (gedeputeerde Noord-Brabant)

Patrick van der Broeck (gedeputeerde Limburg)
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Waarom een Toekomstbeeld OV?
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Met de Lange Termijn Spooragenda 2 (LTSA) is door betrokken partijen de 

behoefte ontstaan aan een integrale visie op het totale OV-netwerk in 2040 

(Netwerk Nederland). Hieruit spreekt de ambitie dat het OV systeem de ruimtelijk-

economische ontwikkeling versterkt. 

De weg naar een Nationaal OV Toekomstbeeld 2040 

Onder regie van I&M wordt samengewerkt aan een Nationaal Toekomstbeeld OV 

2040: een gedeelde visie van overheden, vervoerders en de infrabeheerder op het 

gehele OV systeem in Nederland waarbij de reiziger centraal staat. 

Het Toekomstbeeld OV wordt opgebouwd uit 5 ‘schaalniveaus’ die allemaal 

volgens een uniforme systematiek opgesteld worden. I&M heeft een projectgroep 

gevraagd schaalniveau 1 en 2 te trekken en de landsdelen gevraagd hun eigen 

schaalniveaus (4 en 5) op te stellen. Door de verschillende uitwerkingen te 

koppelen zal een nationaal toekomstbeeld ontstaan. 

In de systematiek is niet het huidige OV systeem als uitgangspunt genomen, maar 

de ruimtelijk-economische ontwikkeling gekoppeld aan de innovatie in het verkeer 

en vervoer en is los van de huidige concessieschotten naar het totale OV systeem 

gekeken (trein, metro, tram en bus). 

Vijf schaalniveaus

Het OV-systeem uitgewerkt op 5 verschillende schaalniveaus: 

1. internationaal – Noordwest Europa, 

2. (inter-)nationaal langere afstand, 

3. interregionaal, 

4. (grensoverschrijdend) regionaal, inclusief stad & streekvervoer

5. First en Last Mile

Landsdeel Zuid: uitwerking niveau 4 en 5 

Landsdeel Zuid is verantwoordelijk voor de uitwerking van schaalniveau 4 en 5. 

Op basis van een ruimtelijk-economische analyse zijn drie onderscheidende OV-

perspectieven voor landsdeel Zuid ontwikkeld. Elk OV-perspectief bestaat uit een 

concreet OV-netwerk en uit niet-fysieke- en governance-maatregelen. Op basis 

hiervan is toegewerkt naar één krachtig OV-perspectief 2040 voor landsdeel Zuid. 

Het OV-perspectief bestaat uit 10 punten, vertaald in maatregelen. Met de 

uitwerking van niveau 4 en 5 in dit document, ligt er een belangrijke basis voor de 

ontwikkeling van één nationaal Toekomstbeeld OV 2040. 

Status document 

Het voorliggende document ‘Toekomstbeeld OV 2040 – landsdeel Zuid’ vormt 

input voor de confrontatie met de bovenliggende schaalniveaus en met de 

omliggende landsdelen die de komende maanden plaatsvindt en wordt in het 

najaar van 2016 aangeboden voor de landsdelige OV en Spoortafel.



Toekomstbeeld OV landsdeel Zuid in 10 punten
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Mobiliteit: De wereld wordt anders

De wereld wordt anders en de mobiliteit verandert mee. Duurzaamheid is een 

kernwoord in de mobiliteit van 2040. Meer zelforganisatie, meer marktinitiatieven 

(MaaS) (1) en een grotere rol voor de (e-)fiets maken onderdeel uit van mobiliteit 

in 2040. Naast nu bekende vormen van mobiliteit is in 2040 ruimte voor 

mobiliteitsvormen die nu nog op de “tekentafel” liggen: schoner, veiliger, sneller, 

flexibeler, meer op maat en meer geïndividualiseerd. Technologische innovaties 

hebben grote invloed op mobiliteit, zoals ook de smartphone ons dagelijks 

reisgedrag in de achterliggende jaren sterk veranderd heeft. Zelfrijdende 

voertuigen gaan een belangrijke rol spelen in de mobiliteit in 2040.

“Mede als gevolg van de verregaande digitalisering van mobiliteit ontstaan ook 

nieuwe mobiliteitsconcepten zoals online deelplatforms, bottom-up initiatieven 

en on demand mobiliteitsdiensten. Deze concepten ontwikkelen zich 

grotendeels buiten de invloedssfeer van de overheid. Ook commerciële 

aanbieders, bewoners en digitale spelers vormen onderdeel van de nieuwe 

‘mobiliteitsarena’. Het mobiliteitsdomein democratiseert.” (uit cahier #3, Mobiliteit 

in Brabant, de weg vooruit) 

Richting het jaar 2040 concentreert economische ontwikkeling, innovatie en 

groei zich in de sterke stedelijke regio’s (agglomeratievorming), terwijl buiten de 

sterke stedelijke regio’s – ook in landsdeel Zuid – sprake is van consolidatie of 

krimp. Sterke stedelijke regio’s knopen, nationaal en internationaal nauwere 

banden en relaties aan, waarmee hun kracht verder wordt versterkt (“borrowed 

size”). Binnen de regio’s is sprake van een groeiend zelfbewustzijn van de eigen 

unieke kwaliteiten en het belang van interne samenhang op het terrein van 

ruimte, stedelijke ontwikkeling, groen, duurzaamheid, economie, wonen, 

mobiliteit en sociale en culturele identiteit. 

Ook in 2040 blijft er plaats voor collectieve mobiliteit binnen de veranderende 

wereld. Die collectieve mobiliteit is wel fundamenteel anders dan nu. Uit het 

gezamenlijke proces voor het Toekomstbeeld OV in de drie provincies komt dat 

duidelijk naar voren. 

______
(1) MaaS = Mobility as a Service
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Landsdeel Zuid zet versneld in op deze trends met drie heldere keuzen 

voor:

1. meer ruimte voor de (e-)fiets en voor innovaties op de first & last mile. 

Zo kunnen mensen zelf kiezen of en hoe ze van en naar het collectieve 

vervoersysteem willen reizen en/of wat ze daarvoor willen betalen;

2. een sneller en directer collectief vervoersysteem dat bijdraagt aan de 

ruimtelijk-economische ontwikkeling van het landsdeel en 

ontplooiingsmogelijkheden van burgers;

3. meer grensoverschrijdende verbindingen op verschillende 

schaalniveaus, gekoppeld aan een breder (inter)nationaal en 

(inter)regionaal programma om grenzen ruimtelijk-economisch te 

slechten.

Welkom in de wereld van 2040. 

Hieronder volgen de vier strategieën en 10 actiepunten voor het Toekomstbeeld 

OV Zuid. Dit vormt een integraal pakket, waarin elk van de strategieën en 

actiepunten van belang is. 

Dit is een schets van de wereld van 2040. En dit zijn de stappen die we nu willen 

zetten richting die toekomst. Dat vraagt soms heel concrete maatregelen en 

acties. Soms al op korte, soms ook op langere termijn. Er is één zekerheid: het 

vergt ook flexibiliteit om adaptief in te spelen op nieuwe ontwikkelingen die zich 

tot 2040 voor gaan doen. 

Leeswijzer

De tien punten zijn hierna inhoudelijk beschreven, maar ook aan de hand van 

vier persoonsbeschrijvingen. Daarmee brengen we het jaar 2040 naar het 

heden.

De tien punten beginnen we met de bredere innovatie in de regionale en 

stedelijke mobiliteit, daarna volgen het internationale aspect van het OV in 

landsdeel Zuid en het daily urban system in de regio’s zelf. We sluiten af met 

twee punten over hoe we gaan werken aan samenhangend beleid. 

De wereld wordt internationaler en groter: kiezen voor 

snel en direct

Internationaler: Landsdeel Zuid grenst direct aan België en Duitsland. 

Landsgrenzen die richting 2040 steeds meer vervagen. In dit toekomstbeeld is 

een van de randvoorwaarden voor de verdere ruimtelijk en economische 

ontwikkeling van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg dat de 

belemmeringen die er nu zijn om grensoverschrijdend te werken, opleidingen te 

volgen en te reizen verdwenen zijn. Het vervagen van de grenzen is al enige 

decennia een trend waardoor gebieden in landsdeel Zuid sterker verweven 

raken met aangrenzende stedelijke regio’s. Dat biedt legio kansen over en weer. 

Een goed voorbeeld daarvan is de regio Zuid Limburg met net over de grens de 

stedelijke regio’s van Hasselt/Gent, Luik en Aken (Euregio Maas-Rijn). In een 

straal van 50 km om Zuid Limburg wonen 3,9 miljoen mensen.

Groter: Reisafstanden nemen al decennialang toe, terwijl door hogere 

gemiddelde reissnelheden de reistijd gelijk blijft. Dit proces lijkt ook de komende 

decennia door te gaan. Tegelijkertijd is de tijd die we aan reizen willen of kunnen 

besteden beperkt. De gemiddelde reissnelheid binnen het openbaar vervoer 

blijft achter bij de mobiliteitsbehoefte. Keuzes zijn nodig. Wij voorzien een 

grotere rol voor fiets, e-fiets, innovatieve vormen van mobiliteit in het 

ontsluitende vervoer van en naar de voordeur, meer snelheid in het verbindende 

vervoer tussen knooppunten. 

De voorstellen in dit toekomstbeeld zijn primair gericht op het regionale niveaus 

4 en 5, maar werken ook door op het interregionale niveau 3 en (inter)nationale 

niveau 2.
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INTEGRALE MOBILITEIT BEVORDEREN

1. Volop ruimte voor de duurzame combinatie van (e-)fiets en 

collectief vervoer

2. ’Mobiliteit als dienst’ door inwoners aan te wenden via 

‘mobiliteitsbundel’.

3. Samenwerking voor één efficiënt, aantrekkelijk en samenhangend 

collectief vervoer

CONNECTIVITEIT VERGROTEN

4. Internationale connectiviteit via de topknooppunten in Breda, 

Eindhoven en Zuid-Limburg 

5. Een snelle, directe verbinding naar de Randstad en andere 

aangrenzende stedelijke regio’s 

DAILY URBAN SYSTEM VERSTERKEN

6. Een groot aantal frequente, directe regionale treinen in en tussen 

stedelijke regio’s

7. Direct, snel en comfortabel collectief vervoer naar de steden

8. Een vraaggericht aanbod naar attractiepunten 

SAMENHANGEND BELEID REALISEREN

9. Een clustering van wonen, werken en voorzieningen rondom 

aangename, multimodale knooppunten / stedelijke centra

10. Een grensoverschrijdend afsprakenpakket

Toekomstbeeld OV Zuid in vier strategieën en tien 

actiepunten
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In 2040 is er in landsdeel Zuid:

1. Volop ruimte voor de duurzame combinatie van (e-)fiets en 

collectief vervoer

De forse investeringen die de gezamenlijke overheden hebben gedaan in de 

aanleg van allerlei snelfietsroutes, fietsparkeervoorzieningen en 

deelfietssystemen vallen in de smaak. De fiets vormt het primaire en 

duurzame vervoermiddel bij uitstek. Mede door de steeds grote afstanden 

die inwoners op de fiets snel kunnen afleggen. Zeker voor scholieren en 

studenten is de fiets eerste keus en is het een alternatief voor het openbaar 

vervoer. Fiets en collectief vervoer zijn daarnaast een ijzersterk koppel die 

elkaar voor lange afstanden versterken. Voor kortere afstanden naar 

collectief vervoer is ook ruimte gemaakt voor voetgangers. Investeringen 

voor fietsvoorzieningen en die voor de verbetering van looproutes blijven 

nodig om de groei van het fietsgebruik en het lopen op te kunnen vangen. Er 

is een volledig netwerk waar de combinatie van fiets en collectief vervoer 

een groot deel van de reizigers kan bedienen. Het draagt verder bij aan de 

grote duurzaamheidsopgave.

Om dit te bereiken zetten we tot 2040 maximaal in op de fiets in combinatie met 

OV: 

• Verbeteren fietsbereikbaarheid van stations en mobiliteitsknooppunten. 

• Bevorderen gebruik van de e-fiets.

• Innoveren en uitbreiden van leen- en deelfietssystemen.

• Beschikbaar stellen van e-fietsen aan leerlingen en studenten bevorderen.

INTEGRALE MOBILITEIT BEVORDEREN
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Een impressie uit 2040: Anneke uit Gemert en Daan uit Bakel genieten van hun eigen

mobiliteitsbundel

Anneke werd in 1970 geboren in Gemert. Op een paar jaar na woont ze er al heel haar

leven. Ze heeft een druk leven. Zo zit ze op fitness in Bakel, is ze vrijwilliger in het

ziekenhuis in Helmond en gaat ze graag met vriendinnen winkelen in ‘s-Hertogenbosch. De

mobiliteitsbundel komt haar bijzonder goed van pas. Het geeft haar een enorme vrijheid. Als

het mooi weer is, gaat ze op de e-bike via de mooie fietssnelwegen naar het ziekenhuis in

Helmond. Bij slecht weer wendt ze haar mobiliteitsbundel aan. Dan rijdt Daan, één van de

vrijwilligers van ‘Een goede buur’, voor met zijn eigen auto. Anneke is dat bij zulk weer wel

een paar mobiliteitspunten waard. Desnoods koopt ze wat extra punten in, als ze in een

regenachtige maand niet rondkomt met haar mobiliteitspunten. Vanuit de mobiliteitsbundel

van Anneke krijgt Daan via de vervoersautoriteit een aantal punten. Als Daan ook nog de

lichamelijk gehandicapte Joost meeneemt naar het ziekenhuis houdt hij naast gezelligheid

ook financieel wat aan zijn ritje over. Voor deze doelgroepreizigers betaalt de

vervoersautoriteit namelijk wat meer punten. In de mobiliteitsbundel zitten tal van slimme

prikkels naar gebruikers zoals Anneke en aanbieders zoals Daan om mobiliteit bereikbaar én

betaalbaar te houden. Als Daan op zijn terugrit ook nog wat pakketjes uit Helmond naar het

buurthuis in Helmond meeneemt, krijgt hij extra mobiliteitspunten. De pakketdienst regelt dat

met de vervoersautoriteit. Die mobiliteitspunten kan Daan weer aanwenden voor zijn

wekelijkse treinreis van Eindhoven naar Tilburg. Daan rijdt als vrijwilliger voor ‘Een goede

buur’ zoveel ritjes, dat hij maandelijks een deel van zijn mobiliteitspunten om zet in geld. De

mobiliteitsbundel heeft zowel voor Anneke als Daan zo zijn voordelen.



3. Samenwerking voor één efficiënt, aantrekkelijk en samenhangend collectief vervoer

De programmatische aansturing van het regionale vervoer - als onderdeel van de totale mobiliteit - in 

nauwe samenwerking tussen ministerie, provincies, gemeenten en vervoerders werpt zijn vruchten af. 

De regio’s kennen brede mobiliteitsconcessies in plaats van smalle OV concessies. Er is op 

bestuurlijk niveau door Rijk en regio tempo gemaakt met de noodzakelijke vernieuwingen. Dit onder 

andere vanuit de leerervaringen van Limburg met zeggenschap over het regionale bus- én 

spoorvervoer. De regelgeving is gemoderniseerd. De verschillende budgetten voor regionale trein, 

HOV en doelgroepenreizigers zijn zoveel als mogelijk samengebracht in één mobiliteitsbudget. Dat 

levert een enorme prikkel op om te werken aan aantrekkelijk, samenhangend en herkenbaar vervoer. 

De markt wordt uitgedaagd met nieuwe ideeën te komen. De beheerders (Rijk, provincies en 

gemeenten) schuiven makkelijk met budgetten tussen verschillende HOV, (regionale) treindiensten, 

doelgroepen-vervoer en andere mobiliteitsconcepten. Het aanbod van collectief en ander vervoer 

wordt in de tijd adaptief (= flexibel, soepel) aangepast op basis van nieuwe ontwikkelingen, inzichten 

en innovaties. Dat resulteert in een verdere optimalisatie van het vervoerssysteem, waardoor de 

kostendekkendheid verder verbetert. Ook biedt het ruimte tussentijds andere keuzes te maken, als 

marktpartijen met slimme ideeën komen. Bijvoorbeeld om nieuwe concurrerende verbindingen over 

langere afstand te realiseren of verbindingen op een andere manier te bieden dan met een regionale 

trein. De mobiliteitsconcessies zijn vraaggericht ingestoken. Er wordt ingespeeld op een grotere vraag 

tijdens piekmomenten. Er is aandacht voor kansen in het sociale domein. Steeds meer inwoners met 

een lichamelijke beperking maken gebruik van het collectieve vervoer. Er wordt zo actief invulling 

gegeven aan een nieuwe rolverdeling tussen de overheid en de markt (ook om een alternatief te 

bieden zodat het bestaande kan worden losgelaten). Dit vraagt om bestuurlijke daadkracht en het 

slim organiseren van een vangnetfunctie ook in landelijke gebieden.

Concreet:

• Samenwerking voor integreren doelgroepenvervoer gemeenten met het openbaar vervoer.

• Transparantie over de exploitatie van het collectief vervoer, ook van de regionale treinen.

• Optimale aansturing van het hele regionale openbaar vervoersysteem door afstemming met 

nationale en regionale partners.

• Veel ruimte voor innovatieve vervoersystemen en optimalisatie.

2. ’Mobiliteit als dienst’ door inwoners aan te wenden 

via ‘mobiliteitsbundel’

De keuze voor introductie van de mobiliteitsbundel is een 

gouden greep. Het is het alternatief als fietsen geen optie 

is. Inwoners bepalen zelf de samenstelling en omvang van 

hun mobiliteitsbundel. Voor specifieke doelgroepen wordt 

hun mobiliteitsbundel aangevuld. Marktpartijen koppelen 

het actuele vervoeraanbod met innovatieve 

vervoersconcepten (MaaS) slim aan op de specifieke 

vervoervraag van deur-tot-deur of van deur-tot-OV-

knooppunt. Dit verzorgen zij voor inwoners van jong tot 

oud, zowel in de stad als op het platteland. De 

mobiliteitsbundel heeft volop ruimte gecreëerd voor 

nieuwe initiatieven. De inwoners zetten hun 

mobiliteitsbundel gericht in over de verschillende 

aanbieders. Marktpartijen gaan daarin vraaggericht te 

werk en spelen in op alle mobiliteitswensen, ook voor 

specifieke doelgroepen. Slimme gedragsprikkels 

stimuleren om vervoer te delen: bij voldoende massa kan 

een marktpartij een grote bus inzetten. Vrijwilligers helpen 

graag een handje in deze dienstverlening en genieten van 

de sociale contacten die zij daarmee hebben. Dit 

vrijwilligersvervoer maakt onderdeel uit van de 

mobiliteitsbundel. Via één overkoepelend 

informatieplatform vindt een reiziger eenvoudig de meest 

geschikte aanbieder.
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In 2040 is er in landsdeel Zuid:

4. Internationale connectiviteit via de topknooppunten in Breda, 
Eindhoven en Zuid-Limburg

Breda, Eindhoven en Zuid-Limburg zijn de topknooppunten voor internationale 

werkers/forenzen en voor ontmoetingen. De ruimtelijke intensivering op en rond 

deze topknooppunten werpt zijn vruchten af. Extra werk- en woonlocaties en 

investering in de ruimtelijke kwaliteit direct bij de topknoop maakt het een 

levendige en aangename verblijfsomgeving. Op deze topknooppunten zijn alle 

voorzieningen binnen handbereik. Een topknooppunt biedt de garantie van 

snelle verbindingen op alle schaalniveaus, van supersnelle trein naar de 

Randstad tot rechtstreekse verbinding met Antwerpen, Brussel, Düsseldorf, 

Keulen, Luik, Aken en het Ruhrgebied. Voor Eindhoven is het ruimtelijk 

economische REOS-beleid succesvol. REOS(2) heeft de Noordelijke Randstad, 

de Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven letterlijk en figuurlijk dichter bij 

elkaar gebracht. Deze internationale connectiviteit via de topknooppunten gaat 

naadloos over in snelle directe verbindingen naar aangrenzende stedelijke 

regio’s (zie ook actiepunt 5).

Breda, Eindhoven en Zuid-Limburg zijn de internationale knooppunten in Zuid. 

Dit betekent:

• Ruimtelijke intensivering, internationaal ontmoeten, verknoping van diensten, 

veraangenamen. 

• Brabant maximaal laten profiteren van de HSL door de IC-verbinding met 

Rotterdam op de Brabantcorridor structureel via de HSL te laten lopen en 

(deels) door te trekken naar Venlo/ Düsseldorf. Op termijn een rechtstreekse 

verbinding van Eindhoven naar Antwerpen en Brussel.

• Op de A2-corridor te sturen op een snellere hart-op-hartverbinding van 

Amsterdam/Schiphol met in ieder geval Eindhoven en Maastricht/Luik, als 

onderdeel van de 6 intercity's per uur tussen Eindhoven en Amsterdam. 

• Voor Zeeland, naast het versnellen van de verbinding met Rotterdam, de 

verbinding met het internationale knooppunt Breda of Antwerpen te 

verbeteren.

______
(2) REOS: Het Rijk, de Noordelijke Randstad, Zuidelijke Randstad en de Brainportregio 

verkennen of en hoe meer samenwerking en (economische) samenhang de 

concurrentiekracht van de stedelijke gebieden in Nederland kan vergroten. Dit vraagstuk 

vormt de kern van de ruimtelijk-economische ontwikkelstrategie (REOS).

CONNECTIVITEIT VERGROTEN
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Een impressie uit 2040: Bryan reist multimodaal van topknooppunt Zuid-Limburg naar

de RWTH in Aken

Bryan Thomas vertrekt op donderdagochtend 24 mei 2040 lopend vanuit zijn recent

gebouwde appartement op de 8e verdieping richting station Maastricht. Hij gaat als

hoogleraar technische innovatie op weg naar de RWTH in Aken. De Universiteit Maastricht,

Université de Liège, TU/e en RWTH werken sinds tien jaar nauw samen in een

intercontinentaal consortium van universiteiten. Deze dag wacht een internationale groep

studenten. Gisterenavond laat kwam hij via Liège Airport met de Drielandentrein uit Luik

terug van een congres in Shenyang (China). Net als gisteravond is het deze ochtend rondom

station Maastricht Centraal opnieuw gezellig druk. Deze ligt centraal in de Euregio Maas-Rijn

en vormt een ideale vergaderlocatie in een prachtige, historische ambiance. Zuid-Limburg is

in z’n geheel een topknooppunt waar internationale ondernemers, universitaire onderzoekers

en startups elkaar ontmoeten. Deze keer pakt hij opnieuw de snelle Drielandentrein, maar nu

via Parkstad Limburg richting Aken. Bij station Aken staat een speed pedelec te wachten. De

daarin geïntegreerde route-informatie brengt hem naar de RWTH. Betaling van zijn

reiskosten gaat automatisch via een geïntegreerd betalingssysteem van de vervoerders uit

de Euregio. Daar heeft hij al lang geen omkijken meer naar. Hij concentreert zich al volledig

op zijn wekelijkse college voor zijn internationale studenten.

Na zijn college krijgt hij melding dat hij via deeldienst EUchoice in kan stappen in een

automatisch pendelvoertuig vanaf de RWTH naar station Maastricht. Dat treft, omdat hij

vanmiddag een promotie in Eindhoven wil bijwonen. Wayfinding geleidt hem volledig intuïtief

naar de directe, internationale trein die zonder tussenstops doorrijdt naar Eindhoven. Met de

conference call in de trein benut hij zijn reistijd efficiënt. Vijftig minuten later stapt hij in

Eindhoven uit. Tijdens zijn korte wandeling vanaf Eindhoven Centraal valt hem ook hier op

hoe het gebied in de achterliggende jaren is getransformeerd. Topknooppunt Eindhoven

heeft eenzelfde allure gekregen als Zuid-Limburg. Ook Eindhoven is een internationale stad

waar meertaligheid gewoon is geworden. Er zijn veel ontmoetingsplekken bijgekomen en de

leefomgeving kreeg een ongekende kwaliteitsimpuls. De verlichting past zich nu bijvoorbeeld

elk moment van de dag automatisch aan de weersomstandigheden aan. Het mooie is dat hij

in één dag zonder enige belemmering al die verschillende steden in verschillende landen aan

kan doen. Vroeger was dat wel anders.



5. Een snelle, directe verbinding naar de Randstad en andere 

aangrenzende stedelijke regio’s

Landsdeel Zuid benut de kansen om de ruimtelijk-economische positie binnen 

Nederland en de Euregio Maas-Rijn te versterken. Er heeft zich een 

aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat ontwikkeld met sterke 

agglomeratiekracht. Zo komt REOS tot zijn recht. De grotere steden binnen 

landsdeel Zuid zijn daarvoor snel en direct verbonden met de Randstad, 

Arnhem/Nijmegen en de Euregio Maas-Rijn. Verbindingen over de grens maken 

daar onlosmakelijk onderdeel van uit. Alle grotere steden profiteren ervan mee. 

In 2040 zijn de (interregionale) verbindingen naar de Randstad en naar de 

stedelijke regio’s over de grens verbeterd op niveau 3 (directer, sneller en 

frequenter); voortbouwend op de bestaande basis:

• In Zeeland: snel en direct vanuit Vlissingen, Middelburg en Goes naar 

Rotterdam zonder extra stops.

• In Limburg: niveau 3 als basis voor de relaties richting Eindhoven en verder 

en ook grensoverschrijdend in Zuid-Limburg (Ringlijn/Drielandentrein en 

Parkstad-Aken-Keulen). De Maaslijn doortrekken tot Maastricht enerzijds en 

Arnhem anderzijds.

• In Brabant: structureel verbeteren van de verbindingen vanuit Breda en 

Tilburg naar Utrecht en vanuit Eindhoven naar Arnhem en Nijmegen. Voor 

een snelle directe verbinding van Breda met Utrecht marktpartijen uitdagen 

plannen te maken bijvoorbeeld in combinatie met de verbreding van de A27.
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In 2040 is er in landsdeel Zuid:

6. Een groot aantal frequente, directe regionale treinen in en tussen 

stedelijke regio’s

Inwoners die binnen en tussen de stedelijke regio’s willen werken, studeren, 

recreëren of op familiebezoek gaan, profiteren van meer directe 

(grensoverschrijdende) regionale verbindingen per trein (backbone). Die 

stedelijke regio’s strekken zich ook over de landsgrenzen uit. Bij voldoende 

massa worden nieuwe stations geopend, om het netwerk dichter te maken en te 

voorzien in de voorkeur voor trein boven bus. 

In 2040 is er een sterk samenhangend regionaal netwerk binnen de regio’s van 

op elkaar aansluitende regionale treinen:

• In Brabant frequentie van regionale treinen verhogen naar ten minste 4x per 

uur, met meer doorkoppelingen en bij voldoende markt extra stations.

• In Limburg 2 regionale treinen + 2 interregionale treinen per uur (niveau 3).

• In Zeeland: extra verbinding naar Brabant / Antwerpen waartoe de overheid 

marktpartijen, via een zogenaamde marktconsultatie, uitdaagt een slim 

vervoersaanbod te doen.

DAILY URBAN SYSTEM VERSTERKEN
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Een impressie uit 2040: Anne reist van Eindhoven Acht naar haar werk in hartje Breda

in 35 minuten

Anne van de Heuvel werkt sinds twee jaar als servicemedewerker voor een ICT-beheerder in

Breda. Ze reist regelmatig in de spits naar haar werk. Tot enkele jaren terug reisde ze vanuit

Eindhoven Acht met de auto in 35 minuten naar haar werklocatie nabij het station. Aan

autorijden heeft ze een hekel. Ze kon alleen niets anders. Sinds de opening van een nieuw

station in Eindhoven Acht is dat anders. Ze kan eindelijk weer met openbaar vervoer naar

haar werk. Al op tien minuten fietsen van haar woning ligt het treinstation. Voordeel daarvan

is dat ze ’s ochtends en ’s middags gelijk haar dagelijkse beweging heeft. Bij het nieuwe

station kan ze makkelijk en veilig haar fiets parkeren. Dat ze nu duurzaam kan reizen, geeft

haar een goed gevoel. Via het nieuwe station neemt de trein van Eindhoven Acht naar

Tilburg en Breda haar tegenwoordig direct in één keer mee naar Breda.

Ook als ze af en toe op de werklocatie in Oss moet zijn, kan dat met een directe trein. Qua

reistijd is de combinatie fiets en trein concurrerend met de auto. Pas hoorde ze via een neef

dat dat komt doordat de overheden en vervoerders nauw samenwerken aan optimaal

openbaar vervoer in de stedelijke gebieden. Anne maakt niet uit hoe ze dat doen, maar het

resultaat maakt haar tevreden: meer inwoners van Eindhoven Acht kiezen ervoor de auto

thuis te laten staan.



8. Een vraaggericht aanbod naar attractiepunten 

Het vraaggerichte aanbod naar belangrijke attractiepunten (zoals de Zeeuwse 

kust, grote evenementen en de High Tech Campus Eindhoven) blijkt te voorzien in 

een latente vraag. Vooraf is goed nagedacht of een collectieve dienst van 

meerwaarde is. Op basis van big data spelen marktpartijen samen met 

ondernemers adaptief en slim in op deze doelgroepen. Dit doen zij vanuit hun 

gedeelde maatschappelijk en economisch belang. De overheid kan daarin partner 

zijn. De flexibele vraaggerichte dienstverlening brengt matig per OV ontsloten 

ruimtelijk-economische en toeristische zwaartepunten in verbinding met de grotere 

multimodale knooppunten. In 2040 wordt effectief ingespeeld op en is er meer 

ruimte voor speciale collectieve diensten voor specifieke doelgroepen, zoals 

toeristen, werknemers en winkelpubliek. De verkoop van combitickets (entree en 

vervoer) stimuleert het gebruik van deze diensten. 

• Brabant: airportshuttle, campusvervoer, P+R-diensten, evenementen en 

attracties (zoals Beekse Bergen en Efteling).

• Limburg: airportshuttle, campusshuttles (ook over de grens), evenementen, 

attracties (zoals Mondo Verde en GaiaZOO) en (outlet)winkelbezoek 

(Maastricht en Roermond).

• Zeeland: toeristen, evenementen (zoals Concert at Sea) en forenzen.

7. Direct, snel en comfortabel collectief vervoer naar de steden

Het direct, snel en comfortabel collectief vervoer wordt omarmd en is een 

aanvulling op de regionale treinen. Inwoners zijn enthousiast over de snelheid 

en betrouwbaarheid van het collectief HOV op zware assen naar de steden. 

Collectief HOV vormt ook de aansluiting op de hogere schaalniveaus. Het heeft 

een belangrijke rol in de ontsluiting van landelijke regio’s. Voor Zeeland heeft het 

zeker ook een (provincie)grensoverschrijdende functie naar bijvoorbeeld Gent 

en Rotterdam. Reizigers hebben de sprong van fijnmazige routes (met erg veel 

stops voor vaak weinig reizigers) naar gebundelde stromen op directe, snelle en 

meer frequente routes meegemaakt. Reizigers zijn daarvoor graag bereid voor 

de eerste kilometer(s) de fiets te pakken. Het draagt bij aan hun gezondheid. De 

hoge frequentie zorgt bovendien voor extra reizigers. De routes van dit collectief 

vervoer zijn veel directer geworden. Elke reiziger is minuten sneller op de plek 

van bestemming. De goede, betrouwbare aansluiting op de regionale treinen is 

een succes. 

• HOV-assen op fietsafstand als basis.

• Strekken van lijnen en visgraat(3).

______
(3) Visgraat: buslijnen feederen op de backbone van regionale treindiensten, waardoor 

deze worden versterkt en de buslijnen efficiënt worden gehouden (geen parallelle 

diensten).
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In 2040 is er in landsdeel Zuid:

9. Een clustering van wonen, werken en voorzieningen rondom 

aangename, multimodale knooppunten / stedelijke centra 

In de aansluiting tussen de verschillende vervoersstromen (HOV, regionale trein, 

vervoerconcepten, zelfrijdende auto’s en e-bike) vormen aangename, 

multimodale regionale knooppunten een ankerpunt. Ruimtelijke knooppunten 

(stedelijke centra) worden onderscheiden van vervoersknooppunten. Er zijn 

keuzes gemaakt en er is gestuurd op de meest kansrijke plekken voor de groei 

van de ruimtelijke knopen. Werken, wonen en voorzieningen in een 

hoogwaardige voorzieningen zijn hier gebundeld. In de ruimtelijke knooppunten 

krijgen de actieve modaliteiten lopen en fietsen de ruimte in een aantrekkelijk 

ingerichte openbare ruimte. De ontwikkeling van de aangename, multimodale 

knooppunten wordt integraal en gezamenlijk ter hand genomen. Gemeenten, 

vastgoedeigenaren, inwoners en bedrijven werken nauw samen in een 

gebiedsgerichte aanpak. Verdichting vormt het sturende principe voor deze 

knooppunten. In de krimpregio’s heeft deze aanpak het verschil tussen behoud 

of verlies van specifieke voorzieningen gemaakt. Diensten worden slim 

gecombineerd, zoals service, afhaal- en inleverpunten. Deze clustering wakkert 

gebruik van de combinatie van fiets en collectief vervoer verder aan. Ook de 

goede autobereikbaarheid van de vervoersknooppunten in suburbane gebieden 

draagt bij aan het in stand houden van hoognodige voorzieningen. 

In 2040 heeft het beleid geresulteerd in een aantal sterke, aangename 

(hoog)stedelijke en regionale knooppunten (verknoping diverse 

mobiliteitsdiensten, stedelijkheid, voorzieningen, veraangenamen) met 

flankerend parkeerbeleid en P+R voorzieningen en een groot aantal 

vervoersknooppunten met diverse mobiliteitsdiensten en parkeervoorzieningen. 

In stedelijke regio’s zijn de multimodale knooppunten de toegangspoorten tot de 

stad geworden. Dat heeft een gunstige uitwerking op het leefmilieu als gevolg 

van een vermindering van het autoverkeer in de stad.

SAMENHANGEND BELEID REALISEREN
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Jef uit Nieuwvliet-Dorp gaat naar het ROC in Terneuzen

Jef woont in Nieuwvliet-Dorp, een rustig dorpje op Zeeuws-Vlaanderen dat zo’n 400

inwoners telt. Jef vindt het grappig om te horen hoe zijn vader vroeger reisde. Zijn vader

vertelde hem onlangs nog tot zijn verbazing dat je in 2016 voor een Haltetaxi naar Oostburg

minimaal 90 minuten van tevoren moest bellen. Jef kan het zich als 16-jarige scholier van

het ROC Zeeland in Terneuzen totaal niet voorstellen. Op maandagochtend springt hij op

zijn elektrische scooter om over de onlangs aangelegde strakke snelfietswegen in 10

minuten naar Oostburg te rijden. Die snelfietswegen zijn een uitkomst voor al die snelle

speed pedelecs en e-scooters. Jef heeft zo geen last meer van die toeristen die met een

slakkentempo door het landschap gaan. Oostburg vormt het dichtbij zijnde multimodale

knooppunt van waar hoogwaardig openbaar vervoer rijdt. Jef pakt de e-scooter, maar andere

inwoners van Nieuwvliet-Dorp maken ook gebruik van Surf. Surf rijdt inwoners en toeristen

vanuit de Zeeuws-Vlaamse kustregio in zelfrijdende auto’s naar het multimodale knooppunt

in Oostburg. Dit regionaal knooppunt bundelt tal van voorzieningen en heeft een belangrijke

functie voor de vele senioren op Zeeuws-Vlaanderen. Vanuit dit multimodale knooppunt in

Oostburg verzorgt Zeeuwnet elk kwartier een sneldienst naar Terneuzen. Ook het

multimodale knooppunt van Terneuzen biedt tal veel voorzieningen. Het is een fijne plek om

te werken. Zeeuwnet stemt de frequentie van de sneldiensten tussen de knooppunten

volledig af op de actuele vraag.

Jef kan die flexibiliteit wel waarderen en is dik tevreden. Hij is van deur-tot-deur in een half

uurtje op het ROC Zeeland voor zijn praktijkopleiding in de ICT. Als hij over drie jaar zijn

opleiding heeft afgerond, droomt hij van een baan in Gent. Zijn vader kon daar vroeger nog

niet werken, omdat zijn Nederlandse diploma niet werd erkend. Dat is nu gelukkig anders.

Reizen over de grens voelt als reizen in eigen provincie. Het Euregionaal vervoersysteem uit

Limburg is sinds kort ook in de Zeeuwse grensregio in gebruik. Geregeld volgt hij al vakken

in Gent, dat binnen 30 minuten vanaf Terneuzen met een sneldienst te bereiken is.



10. Een grensoverschrijdend afsprakenpakket

“Begin klein, denk groot.” Vanuit dat adagium is de Euregio Maas-Rijn 

werkenderwijs aan de slag gegaan om belemmeringen tussen de grenzen te 

slechten. Met dit flankerende grensoverschrijdend beleid zijn telkens kleine en 

grote successen te vieren. Samenwerking tussen de Euregio Maas-Rijn, de 

verantwoordelijke ministeries en de Europese Commissie werpen hun vruchten 

af. Zo worden diploma’s ook over de grens inmiddels erkent, is belastingaangifte 

een stuk makkelijker geworden en is in Europa één uniform automatisch 

betaalmiddel interoperabel. Tarieven in het Euregionaal vervoersysteem zijn 

gelijk getrokken. 

We zetten in op flankerend grensoverschrijdend beleid, het weghalen van 

belemmeringen. Dat doen we vanuit het adagium: begin klein, denk groot. Het 

gaat dan om grensoverschrijdende samenwerking, belemmeringen weghalen, 

verbindingen verbeteren, uitwisseling van studenten bevorderen, erkennen van 

diploma’s en het wegnemen van belemmeringen voor werken over de grens. 

Het advies, maak het ook praktisch, pak evidente kansen op, heeft gewerkt. Ook 

integratie van ticketing, informatievoorziening is bijvoorbeeld een feit. In Europa 

is de OV-chipkaart in 2040 doorontwikkeld tot één interoperabel uniform 

toepasbare elektronische betaalwijze en ticketing. En er is één Euregionaal 

vervoersysteem (in prijsstelling, reisinformatie, etc.).

Op drie niveaus wordt grensoverschrijdend samengewerkt:

• Bestuurlijk platform (nationaal en regionaal).

• Regionaal platform (gericht op gezamenlijke programmering).

• Operationeel platform (uitvoering vervoer, ticketing, informatievoorziening 

e.d.).
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Samen aan de slag met het Toekomstbeeld OV landsdeel Zuid
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Samen verder

Het realiseren van deze radicale omslag in ons denken en handelen is een forse 

uitdaging. Deze uitdaging gaat landsdeel Zuid graag aan samen met het Rijk, de 

gemeenten, betrokken overheden over de grens in Duitsland en België, de 

vervoerbedrijven, aanbieders van mobiliteitsdiensten, maatschappelijke 

organisaties en reizigersorganisaties.

• Met het Rijk, de provincies en de gemeenten willen we aan de slag om de 

noodzakelijke vernieuwing van de wet- en regelgeving voor het elkaar te 

krijgen, mobiliteitsconcessies mogelijk te maken en te werken aan de 

integratie van (OV) budgetten voor onze regio’s in gezamenlijke 

mobiliteitsbudgetten.

• Rijk, provincies en gemeenten dagen we uit stap voor stap steeds meer te 

gaan opereren als één overheid met het belang van de reiziger als 

uitgangspunt.

• Grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden zetten we in om ervoor te 

zorgen dat landsgrenzen voor de reiziger geen belemmeringen meer 

vormen. 

• De bestaande vervoerders en aanbieders van nieuwe mobiliteitsconcepten 

worden uitgedaagd om initiatieven te nemen. Via experimenten wordt 

duidelijk of een landelijke ontwikkeling en uitrol van die mobiliteitsconcepten 

waardevol is of dat regio’s en of steden er ook prima verschillend invulling 

aan kunnen geven.

Samen aan de slag

Gebundelde krachten

De kern van het Toekomstbeeld OV Zuid is een proces waarbij sleutelfiguren 

van alle betrokken stakeholders hun krachten bundelen. Hierbij staat niet het 

afzonderlijke belang, maar de gezamenlijke opgave centraal. Ofwel: op welke 

wijze kan mobiliteit in brede zin en collectief vervoer daarbinnen de ruimtelijk-

economische en sociale ontwikkeling van landsdeel Zuid maximaal versterken?

Krachten blijven bundelen

Landsdeel Zuid staat nu voor de opgave om de vier strategieën en 10 

actiepunten te realiseren. Dat kan zij niet alleen. De opgaven overstijgen tal van 

grenzen. Ze gaan over de grenzen van gemeenten, provincies, landen, 

concessies en wetgeving heen. Dat vraagt om een ‘open source’ benadering in 

een coproductie van overheden, vervoerders en adviseurs. Dit vraagt om een 

proces waarin de uiteindelijke opbrengst gaandeweg wordt ontwikkeld en op 

draagvlak en trots bij alle betrokkenen kan rekenen.

Verder op de ingeslagen route

Landsdeel Zuid wil de krachten blijven bundelen om verder te gaan met de 

omslag in het denken rond mobiliteit en de rol van OV hierin. Hoe dat precies 

gebeurt moet in de komende periode vorm krijgen. Duidelijk is dat landsdeel 

Zuid onder meer de volgende opgaven gezamenlijk ter hand wil nemen:

• Bestaande (lands)grenzen slechten:

‒ Grenzeloos reizen met uniforme, integrale betaalwijzen en ticketing;

‒ OV is onderdeel van een totaal mobiliteitssysteem.

• Innovaties en een andere sturing van het mobiliteitssysteem de ruimte 

geven:

‒ Initiatieven MaaS ondersteunen;

‒ Experimenteren met meer flexibiliteit in collectief vervoer;

‒ Inspelen op nieuwe mobiliteitsconcepten.

• Regelgeving moderniseren:

‒ Inzet op nieuwe concessievormen (mobiliteitsconcessie);

‒ Marktconsultaties collectief vervoer mogelijk maken.

• Mobiliteitsknooppunten en ketenvoorzieningen ontwikkelen.
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