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Het openbaar vervoer houdt steden in bewe-
ging. Tot 2020 verzorgde de sector in Europa 
bijna 60 miljard ritten per jaar. Die aantallen stij-
gen nog steeds. Stel je voor hoe het verkeer zou 
zijn als we al die ritten met de auto maken! Files 
kosten de Europese economie nu al 100 miljard 
euro per jaar, 1% van het BBP. Het openbaar 
vervoer zorgt voor minder files en legere straten. 
Zo hebben zelfs diegenen die er geen gebruik 
van maken, voordeel van de sector.
Als autonome voertuigen op grote schaal be-
schikbaar zijn, neemt het verkeer waarschijn-
lijk nog meer toe. Integreren we die autonome 
voertuigen echter in het openbaar vervoersaan-
bod, dan kunnen we iedere burger naar de be-
stemming brengen terwijl 80% van de auto’s uit 
het straatbeeld verdwijnen.

Luchtverontreiniging beïnvloedt de gezondheid 
van iedereen en kan leiden tot ongezonde lucht-
wegen, longontsteking, kanker en andere ziek-
ten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) worden ongeveer 40 miljoen mensen in 
de 115 grootste steden van de EU blootgesteld 
aan lucht die de WHO normen voor luchtkwali-
teit overschrijdt.
Meer openbaar vervoer kan de luchtkwaliteit 
verbeteren. Het produceert namelijk veel min-
der luchtverontreinigende stoffen per reizi-
gerskilometer dan individuele gemotoriseerde 
mobiliteit. De groei in emissievrije bussen, zal de 
luchtkwaliteit in Europese steden verder verbe-
teren.
Het openbaar vervoer bevorderen is in het be-
lang van iedereen. De schonere lucht die daaruit 
voort vloeit, komt iedereen in de hele regio ten 
goede, niet alleen degenen die er gebruik van 
maken. 

BRUISENDE STEDEN

SCHONE  
LUCHT

2



Het openbaar vervoer is buiten lopen en fiet-
sen de meest klimaatvriendelijke manier om te 
reizen. Het verbruikt minder energie en stoot 
minder energie per passagier per kilometer uit 
dan privévoertuigen. Volgens het Europees Mi-
lieuagentschap*, verbruikt is de bus twee keer 
efficiënter dan de auto. Een trein is vier keer ef-
ficiënter. Technologische ontwikkeling kost tijd 
en enkel auto’s emissievrij maken is niet genoeg. 
Een modal shift naar openbaar vervoer en ac-
tieve mobiliteit is nodig om klimaatdoelstellingen 
op korte termijn te behalen. De doelstellingen 
van de Europese Green Deal kunnen we alleen 
behalen met meer openbaar vervoer.

De economische baten van openbaar vervoer liggen 
zo’n vijf keer hoger dan het geld dat erin wordt ge-
investeerd. Elke € 1 aan waarde die door het open-
baar vervoer wordt gecreëerd, levert nog eens €4 
op voor de totale economie. Hoe? Door mensen te 
verbinden met werk, opleiding en vrijetijdsbeste-
ding, door clustering van activiteiten en bedrijfsont-
wikkeling mogelijk te maken, door toerisme te on-
dersteunen, door de waarde van grond en vastgoed 
te verhogen, door de waarde van vastgoed te sta-
biliseren, en door steden of achterstandsgebieden 
te helpen opbloeien door vervoersverbindingen. In-
vesteringen in openbaar vervoer creëren 25% meer 
banen in de bredere economie dan dezelfde inves-
teringen in wegen of snelwegen.

De jaarlijkse overheidsinvesteringen in lokaal open-
baar vervoer bedragen 40 miljard euro. En open-
baarvervoersbedrijven doen zelf ook enorme inves-
teringen! De sector draagt in Europa jaarlijks tussen 
de 130 en 150 miljard euro bij aan de economie. Dit 
komt overeen met 1,0-1,2 procent van het BBP.

Veel sectoren, zoals de bouw, logistiek, productie en 
IT-diensten, profiteren van deze investeringen.

Vaak komen investeringen in het openbaar vervoer 
ten goede aan lokale of regionale bedrijven, waar-
onder kleine en middelgrote ondernemingen. Dit 
stimuleert de economische ontwikkeling in de regio.

DE PLANEET  
REDDEN

DE ECONOMIE  
VERSTERKEN

*EEA, 2021, comparison made in terms of CO2 emissions per passenger-kilometre
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De openbaarvervoersector is een van de groot-
ste werkgevers op lokaal niveau en biedt werk 
aan 2 miljoen mensen in de EU, 20% van de 10 
miljoen mensen die in de totale vervoerssector 
werkzaam zijn. Belangrijk is dat het openbaar 
vervoer zorgt voor stabiele lokale banen die niet 
naar het buitenland kunnen worden verplaatst. 
Bovendien is elke directe baan in het openbaar 
vervoer gekoppeld aan vier banen in andere sec-
toren van de economie.
Diversiteit is essentieel: openbaarvervoerbedrij-
ven bieden veel verschillende soorten banen, van 
minder gekwalificeerde tot hooggekwalificeerde 
profielen. Ook heeft de sector personeel met 
zeer uiteenlopende achtergronden in dienst. 
De meeste bedrijven bieden beroepsopleidings-
plaatsen aan jongeren aan. 

Het openbaar vervoer biedt gelijke kansen aan 
alle burgers, ongeacht hun sociale status. Het 
biedt toegang tot de meest essentiële functies 
van de stad (scholen, ziekenhuizen, kantoren, 
winkels, enz.) en kost 16 keer minder dan het 
bezit van een eigen auto. Een goede territoriale 
dekking en de beschikbaarheid op lange termijn 
worden door de overheid gegarandeerd; er is 
geen risico dat de dienst van de ene week op de 
andere stopt. Politiek vastgestelde tarieven en 
sociale tarieven zorgen voor betaalbaarheid voor 
alle groepen van de samenleving.
Openbaarvervoersbedrijven, met name net-
werken die zich uitstrekken tot voorsteden en 
plattelandsgebieden, dragen bij tot territoriale 
cohesie, en vermindert files. Voor plattelands-
gebieden kan een basisaanbod aan openbaar 
vervoer – inclusief ‘on demand’ diensten - de 
toegang tot economische en sociale kansen voor 
de inwoners van de regio en de plaatselijke on-
dernemingen waarborgen. 

LOKALE BANEN

TOEGANKELIJK & 
BETAALBAAR 
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Waar het gaat om efficient gebruik van de open-
bare ruimte, is het openbaar vervoer veel effici-
enter dan individuele gemotoriseerde mobiliteit. 
Met een normale bezettingsgraad vervoert een 
auto 1,3 personen. Een volle standaard bus kan 
dan meer dan 40 auto’s van de weg halen, een 
volle metro 600 auto’s en een hogesnelheids-
metro (zoals de RER in Parijs) kan 1.500 auto’s 
vervangen. Tel daar dan nog eens bij op dat er per 
uur 30 metros per richting kunnen rijden.
Wie droomt er niet van meer groene ruimten in 
de stad? Van meer veilige plaatsen voor men-
sen om elkaar te ontmoeten en kinderen om te 
spelen? Tijdens de Covid-19 lockdown hebben 
sommige Europese steden geëxperimenteerd 
met het afsluiten van rijbanen en het vergro-
ten van de ruimte voor voetgangers en fietsers. 
Meer openbaar vervoer en minder auto’s zou 
openbare ruimte vrijmaken die nu wordt gebruikt 
voor auto’s (rijden en parkeren) en kan worden 
teruggegeven aan de burgers. Stelt u zich eens 
voor hoe steden eruit zouden kunnen zien! 

De meeste verplaatsingen van, naar en binnen 
stations gebeuren te voet of met de fiets. Daar-
door stimuleert openbaar vervoer een actieve 
levensstijl. Actief reizen heeft een positief effect 
op de gezondheid en vermindert de kans op di-
abetes, dementie, obesitas, hart- en vaatziekten 
en verschillende soorten kanker. De bevordering 
van lopen, fietsen en openbaar vervoer kan een 
nuttig instrument zijn voor overheden om de ge-
zondheid van burgers te verbeteren!

KWALITEIT VAN 
STEDELIJK LEVEN

GEZOND EN  
ACTIEF LEVEN
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Het openbaar vervoer is de veiligste manier om 
steden en continenten te doorkruisen. Ieder jaar 
vallen er nog steeds 120.000 zwaargewonden 
en 20.000 doden bij verkeersongevallen in Eu-
ropa, 47% daarvan in auto’s en taxi’s, 17% op mo-
torfietsen en bromfietsen en 8% op fietsen, te-
genover 0% in bussen en touringcars. Het spoor 
is nog veiliger en daarmee de veiligste vorm van 
vervoer over land in de EU. Dus wie “visie nul” 
wilt bereiken, steunt het openbaar vervoer!

Weinig sectoren hebben in de loop der jaren zo-
veel nieuwe technologieën ontwikkeld en toe-
gepast als het openbaar vervoer! Ver voordat 
we het over elektrische auto’s hadden, boden 
openbaarvervoersbedrijven al e-mobiliteit aan. 
En metro’s rijden al meer dan 35 jaar autonoom 
in Europese steden. Voor de klanten maakt de 
digitalisering en het gebruik van smartphones 
het openbaar vervoer gemakkelijker en leuker. 
Zij plannen ritten makkelijker en sneller. Maar 
de sector is continue bezig met onderzoek en 
ontwikkeling, bjivoorbeeld naar het gebruik van 
waterstof, kunstmatige intelligentie, grensover-
schrijdende digitale ticketverkoop en autonome 
wegvoertuigen.
... En aangezien je zelf niet hoeft te rijden, kun je 
de tijd in het openbaar vervoer gebruiken om de 
nieuwe uitvindingen van morgen te bedenken. 
Ben je er klaar voor? 

NUMMER EEN  
IN VEILIGHEID

INNOVATIE
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Wegverkeer blijft de grootste bron van ge-
luidshinder in Europa. Geluidshinder die kan 
leiden tot slaapstoornissen, hoge bloeddruk en 
zelfs vroegtijdig overlijden. Als meer mensen 
het openbaar vervoer zouden nemen, neemt 
het aantal voertuigen op de weg af, en worden 
burgers minder blootgesteld aan lawaai. Wie in 
stadscentra woont dat enkel voor voetgangers, 
trams en bussen toegankelijk zijn, merkt het ver-
schil. Goed nieuws is dat elektrische bussen de 
geluidsoverlast nog verder zullen verminderen!

In tijden van toenemende ongelijkheid en soci-
ale verdeeldheid wordt het steeds belangrijker 
het sociale weefsel in Europa te versterken. Het 
openbaar vervoer is een plaats waar mensen met 
verschillende achtergronden elkaar ontmoeten 
en met elkaar in contact komen, met een glim-
lach, een helpend gebaar of een discussie. Rei-
zen met andere fans is bij grote evenementen 
zoals concerten of voetbalwedstrijden een deel 
van het plezier. Sommigen maakten zelfs nieuwe 
vrienden, of ontmoetten de liefde van hun leven 
in het openbaar vervoer!

STILLERE STEDEN

BRENG MENSEN  
BIJ ELKAAR
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Wil je meer te weten komen?

Scan me!

PTBENEFITS.UITP.ORG
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