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Samenvatting 

De Nederlandse mainports, Schiphol en de Rotterdamse haven, zijn in de afgelopen decennia sterk gegroeid. 
Hetzelfde geldt voor de Nederlandse economie in het algemeen. Echter, na 2000 is de groei van de main-
ports, net als die van de gehele economie, achtergebleven bij het Europese gemiddelde. Het is weliswaar 
duidelijk dat de Nederlandse economie profiteert van de aanwezigheid van goed functionerende mainports en 
evenzeer dat de groei van deze mainports samenhangt met de economische ontwikkeling van Nederland, 
maar over de aard van de samenhang is niet veel bekend.  
 
In de jaren negentig is het mainportbeleid vooral gericht geweest op de kwaliteit en kosten van de mainports 
zelf, alsmede de verbetering van de luchtzijdige en zeezijdige bereikbaarheid door middel van nieuwe infra-
structuur (Tweede Maasvlakte, Vijfde baan). De Betuwelijn en HSL-Zuid zijn de grote verbeteringen voor 
landzijdige bereikbaarheid per spoor.  
 
De markt die door de mainports wordt bediend, kan op twee manieren groeien: ten eerste omdat het achter-
land (catchment area) wordt vergroot en ten tweede omdat de volumes in het bestaande achterland toenemen. 
In dit rapport worden beide mechanismen geanalyseerd. Daarbij ligt de nadruk op het inventariseren van 
beleidsopties die zowel voor Schiphol als voor de Rotterdamse haven gunstig uitwerken. Deze liggen met 
name op het gebied van betere bereikbaarheid over de weg en de verbetering van de concurrentiekracht van 
de Randstad. 
 
Het achterland kan worden vergroot door de bereikbaarheid te verbeteren. Daarbij blijkt dat vooral verbete-
ringen van de bereikbaarheid in de directe omgeving van de mainports relevant zijn. Alleen die verbeteringen 
vergroten de relatieve bereikbaarheid van Nederlandse mainports ten opzichte van buitenlandse concurrenten. 
De aanleg van de HSL-Zuid is daarom niet zonder meer gunstig voor de marktpositie van Schiphol.  
 
Voor de mainports is het van belang dat voor zo veel mogelijk mainportgebruikers de knelpunten worden 
opgelost. De prioriteitenlijst voor infrastructuuraanleg van de mainports is een andere dan die van het MIT 
(Meerjarenplan Infrastructuur en Transport), omdat het MIT vooral uitgaat van nationale en regionale knel-
punten en niet van de mainportgebruikers. Voor de landzijdige bereikbaarheid van de mainports geldt dat met 
name het hoofdwegennet nog steeds verbeteringen behoeft. Met name het naar voren halen in de tijd van 
mainportondersteunende infrastructuurprojecten is voor de concurrentiepositie van de mainports van belang. 
 
Het verbeteren van de bereikbaarheid via het hoofdwegennet van de mainports heeft direct effect, zeker als 
deze verbetering een snellere corridor tot ontwikkeling brengt voor goederen en personenstromen van en naar 
de 'vechtgebieden' van de Nederlandse mainports, zoals Noord-België en het Roergebied.  
Echter, zelfs als de landzijdige bereikbaarheid wordt verbeterd, en het prijs-, kwaliteits- en serviceniveau van 
de mainports niet worden aangetast (de noodzakelijke voorwaarden), dan nog is dat geen voldoende voor-
waarde voor een sterke concurrentiepositie van de mainports.  
 
Een sterke lokale economie is minstens zo belangrijk voor de concurrentiepositie van de mainports. De 
Randstadeconomie steunt niet eenzijdig op de kwaliteit van de luchthaven en zeehaven. Ook andersom zijn 
de mainports in Nederland afhankelijk van de economische bedrijvigheid in de Randstad, natuurlijk met 
name die gericht is op internationale handel. 
 
Daarvoor moet tegelijk met de verbetering van de bereikbaarheid worden gewerkt aan het vestigingsplaats-
klimaat in de Randstad. Indien meer internationaal opererende bedrijven zich in de Randstad vestigen, leidt 
dit tot meer vervoersvolume op de mainports. Vooral vestigingen van bedrijven en instellingen die mensen en 
goederen over de wereld verplaatsen zijn van belang.  
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Om nieuwe bedrijven, instellingen, congresbezoekers en toeristen over te halen naar de Randstad te komen, 
dient de internationale concurrentiepositie van de Randstad op peil te blijven en waar mogelijk te worden 
verbeterd. Een beleid dat daarop is gericht, is dus in het belang van de beide mainports. Op de volgende as-
pecten is de positie van Nederland in vergelijking met omliggende concurrerende regio's, voor verbetering 
vatbaar: 
• Loonkosten en arbeidsproductiviteit 
• Scholing, opleiding en beschikbaarheid van hoger opgeleid personeel 
• Innovatie door middel van toegepaste R&D 
• Het aantal internationale instellingen 
• Het toeristisch profiel 
• Diversiteit van de economie. 
 
Deze aspecten liggen buiten de directe beïnvloeding van de mainportbeheerders, vooral de regionale en nati-
onale overheid dragen op deze gebieden verantwoordelijkheid.  
 
Concluderend kan worden gesteld dat:  
• de Nederlandse mainports afhankelijk zijn geworden van de economie in hun directe omgeving, de 

Randstad;  
• deze economie via een integraal beleid verder moet worden ontwikkeld om achterstanden met concur-

rerende regio's weg te werken; 
• de mainports hier slechts beperkt zelf invloed op uit kunnen oefenen in de huidige bestuurslichamen; 
• bij de landzijdige bereikbaarheid Schiphol en Rotterdam een aantal gemeenschappelijke belangen 

hebben bij het creëren van corridors via het hoofdwegennet naar het zuidelijk en oostelijk achterland 
en het verbeteren van de interne bereikbaarheid; 

• deze belangen niet samenvallen met de prioriteiten en timing van de Nederlandse overheid in het MIT.  
 
Een verbetering van het algemene concurrentieprofiel van de Randstad zal ook de ontwikkeling van de main-
ports nieuwe economische impulsen geven, die overigens voor de beide mainports sterk verschillend zijn. 
Economische impulsen samenhangend met de luchthaven dienen er allereerst op gericht te zijn het zakelijk 
herkomst-bestemmingsverkeer te versterken. Daarvoor zijn nieuwe internationale bedrijfsvestigingen in de 
Randstad nodig. Ook het versterken en behouden van internationale instellingen is een strategie waar de 
overheid zelf een grote invloed op uit kan oefenen. Wat betreft verdere versterking van luchthavengerelateerd 
bestemmingsverkeer zijn toerisme en congressen belangrijke generatoren van vervoer. 
 
Wat betreft de haven van Rotterdam is behoud en versterking van de petrochemische cluster van belang. 
Daarnaast zijn er kansen op het gebied van het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid die kan profiteren van de 
schaalvoordelen en de logistieke kwaliteit van het Rotterdamse haven- en industriecomplex. Te denken valt 
hierbij aan: 
• De logistieke integratie van de tuinbouwactiviteiten in het Westland en de B-driehoek met de Rotter-

damse mainportfaciliteit.  
• Recyclingindustrie.  
• Concentratie van kennisintensieve logistieke bedrijvigheid in logistieke platforms. 
 
Naast bovenstaande, voor de hand liggende, aandachtspunten dienen nieuwe initiatieven in nog niet of net 
bestaande economische sectoren of segmenten te worden onderzocht. Een goed voorbeeld hiervan is de vraag 
of er adequate infrastructuur voor low cost airlines in Nederland bestaat en welke economische activiteiten 
met dit nieuwe snel groeiende segment samenhangen. 
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1 Inleiding en probleemstelling 

De concurrentiepositie van mainports wordt bepaald door een groot aantal elementen. Deze kunnen als volgt 
worden samengevat: 
• De kwaliteit en omvang van de zeezijdige en luchtzijdige netwerken 
• De kwaliteit van de mainports 
• De kosten van de mainports 
• De landzijdige bereikbaarheid over de weg, spoor en binnenvaart (voor de haven) 
• De economische kracht van de directe omgeving van de Randstad. 
 
De inzet van het beleid in de afgelopen jaren is gericht geweest op het scheppen van de randvoorwaarden 
voor de verbetering van luchtzijdige en zeezijdige netwerken. Voor Rotterdam is dat de aanleg van de Twee-
de Maasvlakte, voor Schiphol de vijfde baan. Ook is veel vooruitgang geboekt op de kwaliteit van de achter-
landverbindingen per spoor, met name de Betuwelijn en de HSL-Zuid. Opvallend bij al deze elementen van 
concurrentiekracht is dat deze sterk verschillend zijn voor lucht- en zeevervoer. De bereikbaarheid over de 
weg en de kracht van de catchment area daarentegen, zijn in het belang van beide Nederlandse mainports. 
 
De effecten van een verbetering van de bereikbaarheid (over de weg) worden geanalyseerd met behulp van 
reistijdwinsten en veranderingen van de relatieve bereikbaarheid. Hiervoor wordt een methode ontwikkeld en 
toegepast op twee cases. Wat betreft de invloed van de economische kracht van de Randstad op de concur-
rentiepositie van de mainports bestaat er geen analytisch raamwerk. In deze rapportage wordt dit thema 
verkennend behandeld. 
 
Deze studie beoogt daarmee een aanzet te leveren voor een strategische visie op de verbondenheid van de 
Randstadeconomie met de mainports. Deze aanzet tot een strategische prioriteitenlijst betreft bestuurlijke, 
beleids- en onderzoeksinitiatieven. Een dergelijke strategische visie is wenselijk gegeven de zorg over de 
concurrentiepositie van de Randstad ten opzichte van andere Europese regio's en ook over de concurrentiepo-
sitie van de mainports ten opzichte van buitenlandse mainports. 
 
Het onderzoek beperkt zich tot die factoren die gemeenschappelijk zijn voor de zeehaven Rotterdam en de 
luchthaven Schiphol, namelijk de bereikbaarheid en de marktomstandigheden voor frequente gebruikers van 
de mainports in de Randstad. Op basis hiervan kan de volgende onderzoeksvraag worden geformuleerd, 
namelijk: 

Hoe kunnen de begrippen concurrentiekracht en de bereikbaarheid  
van de mainports in de Randstad worden geoperationaliseerd?  

Kan hieruit een gemeenschappelijke agenda worden opgesteld voor  
Schiphol en het Gemeentelijk Havenbedrijf? 

 
De beantwoording van deze vraag verloopt als volgt.  
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Figuur 1: Opbouw van de studie 

In hoofdstuk 2 wordt de concurrentiepositie van de Nederlandse mainports en hun rol in de Nederlandse 
economie beschreven. In hoofdstuk 3 wordt het begrip 'Bereikbaarheid' geoperationaliseerd en de onder-
zoeks- en beleidsagenda afgeleid. In hoofdstuk 4 wordt hetzelfde gedaan voor het begrip 'Concurrentie-
kracht'. Vervolgens vat hoofdstuk 5 de bevindingen van deze studie samen en geeft een aanzet voor een stra-
tegische visie.  
 
De studie is uitgevoerd in opdracht van Connekt voor het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam en Schiphol 
ten behoeve van de ondersteuning van hun strategische agenda's, en is als zodanig de aanzet tot een strategi-
sche visie. Deze kan in 2004 en volgende jaren verder worden uitgewerkt via onder andere het project Main-
port Schiphol (Ministerie Verkeer en Waterstaat) en het project TRANSUMO (Connekt). Deze aanzet is tot 
stand gekomen in een consortium van de volgende organisaties: Stichting Economisch Onderzoek, Erasmus 
Universiteit Rotterdam, Pharos BV en RAND Europe. RAND Europe is tevens penvoerder namens het con-
sortium.  
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2 Internationale concurrentiepositie Nederlandse mainports, relatie 
met de Nederlandse economie 

2.1 Concurrentiepositie mainports 1980-2003 

In de periode 1980-2000 ontwikkelden beide mainports zich succesvol. De haven van Rotterdam (containers) 
en luchthaven Schiphol (passagiers) laten een gelijksoortige groeiversnelling zien, die ertoe heeft geleid dat 
het volume passagiers en containers op de mainports met een factor 3-4 in de periode 1980-2000 is gegroeid1. 
Beleidsmatig is deze groei sterk ondersteund (de mainportstrategie), op Schiphol bijvoorbeeld door middel 
van het Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO). Dit plan bracht overheid en luchtvaartsector samen 
en heeft uiteindelijk geresulteerd in de aanleg van de vijfde start- en landingsbaan. Een soortgelijke samen-
werking is de basis geweest voor de besluitvorming voor de Tweede Maasvlakte, het Project Mainport Rot-
terdam (PMR). Uitgangspunt bij al deze besluiten was het verbeteren van de concurrentiepositie van de 
mainports, uitmondend in groei van de vervoers- en verkeersvolumes. 
 
Echter, sinds 2000 neemt de groei op beide mainports af. In de volgende grafieken wordt een overzicht gege-
ven van de containeroverslag van Rotterdam in relatie tot nabijgelegen havens (gebied Hamburg-Le Havre), 
zie figuur 2.  

Figuur 2: Overslag van zeecontainers (TEU) de havens van de Hamburg-Le Havre range 

De passagiersaantallen van Schiphol in verhouding tot andere grote luchthavens in Europa in de afgelopen 
decennia zijn weergegeven in figuur 3. 

                                                           
1  Voor deze aanzet voor een Strategische Visie is de onderbouwende statistiek beperkt tot de periode 1980-2003 voor luchtpassagiers en 

containers. Luchtvracht en andere goederenstromen door de haven (natte en droge bulk) zijn buiten beschouwing gebleven. Zowel 
ontbrekende stromen als een langere historische periode zouden in aanvullend onderzoek aan de orde kunnen komen. 
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Figuur 3: Passagiersaantallen (000) van 1980 - 2002 op de grootste Europese luchthavens 

Voor Schiphol geldt dat de groei in 2002 en 2003 negatief is uitgevallen, terwijl de andere grote Europese 
luchthavens wel groeien. Rotterdam vertoont in 2003 wel groei van de overgeslagen hoeveelheid containers, 
maar met name Antwerpen en Hamburg groeien harder en winnen dus marktaandeel. 

Figuur 4: Economische groei Nederland ten opzichte van het EU-gemiddelde 

Bron: CBS/Eurostat, 2003. 

 
De ontwikkeling van de mainports vertoont een gelijkend beeld met de economische groei in Nederland ten 
opzichte van andere Europese landen (zie figuur 4)2. Duidelijk is te zien dat in de periode dat de Nederlandse 
economie het beter doet dan de Eurozone (1996-2000), ook de groei van de haven en luchthaven in de Rand-
stad, Rotterdam en met name Schiphol bovengemiddeld is. De stagnatie sinds 2000 valt samen met de ge-
middeld lagere economische groei in Nederland.  

                                                           
2  Over de mate van verwevenheid tussen mainports en regionale economie bestaat tussen economen geen overeenstemming. Volgens 

sommigen zouden mainports een zwakke koppeling hebben met de rest van de regionale en nationale economie (J. Oosterhaven, G.J. 
Eding en T.M. Stelder, Hoezo mainports, hoezo periferie?, ESB, 30 juli 1999). Aan de andere kant kan worden vastgesteld dat het 
bruto regionaal product per persoon in de regio Amsterdam 33% hoger ligt dan in Nederland en in de regio Rotterdam 22% hoger (C. 
van der Vegt, Mainports!, ESB, 30 juli 1999). 
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De Randstad vertegenwoordigt een groot en belangrijk deel van de Nederlandse economie. De Randstad 
concurreert in Europa met een aantal andere grootstedelijke gebieden. De belangrijkste zijn de Greater 
London Area, Vlaanderen/Brussel, het Roergebied, en wat verder weg gelegen Ile-de-France, Frankfurt/ 
Hessen, Hamburg-Bremen, en de Öresund. Bij onderlinge vergelijking van deze regio's valt op dat de Rand-
stad en Vlaanderen/Brussel elk half zo klein zijn (qua oppervlakte en aantal inwoners) als de belangrijkste 
concurrenten. De Randstad heeft relatief weinig industrie, vergeleken met andere regio's (zie bijlage I) en 
onderscheidt zich van de meeste andere regio's doordat zij zowel een grote zeehaven als een grote luchthaven 
heeft. Nederland, en ook de Randstad, zijn mede vanwege dit onderscheidend vermogen onder meer gespeci-
aliseerd in een aantal vervoersintensieve sectoren.  
 
Een goede indicator van de internationale kracht van delen van de economie (clusters) kan worden verkregen 
op basis van een vergelijking van de invoer en de uitvoer van een sector.  
 
Als er veel meer wordt uitgevoerd is dat een indicator van de kracht van de sector. In tabel 1 wordt een der-
gelijke berekening gemaakt voor Nederland.  

Tabel 1: Saldo uitvoer/invoer 

Sector Saldo uitvoer-invoer als % invoer 
Vervoer en communicatie 284 
Aardolieproducten 154 
Voedings- en genotmiddelen 108 
Landbouw- en visserijproducten 44 
Chemische producten 37 
Machines -4 
Overige goederen -26 
Bron: D. Ottens, Sterke sectoren in Nederland, ESB, 30 maart 2001, blz. 296-298. 
 
Rotterdam en Schiphol zijn beide ook zeker niet alleen knooppunten in internationale vervoersketens, maar 
ook clusters, van allerhande economische activiteiten die gerelateerd zijn aan de goederen- en passagiers-
stromen. In Rotterdam is met name de aanwezigheid van chemische industrie en logistiek beeldbepalend 
voor de cluster, terwijl rondom Schiphol de zakelijke dienstverlening en de logistiek is geconcentreerd. 
Ruim 40% van de bruto toegevoegde waarde van het gehele Rotterdamse zeehavencomplex is afkomstig van 
de havenindustrie (Havenraad 2003). De voornaamste industriebranches voor de Rijnmond-regio zijn raffi-
nage, chemie, scheepsreparatie en offshore, elektriciteitsproductie, voeding en recyclage (Verkenningen 
2020, PortofRotterdam.com, met gebruikmaking van CPB-scenario's). In de regio Rijnmond is nog steeds 
ruim 20% van de werkgelegenheid gerelateerd aan de haven (GHR, 2004). Bijlage II laat de specialisatie van 
de regio Rijnmond zien. 
 
In de regio Amsterdam levert de luchtvaartsector ongeveer 15% van de regionale toegevoegde waarde (bere-
kend op basis van C. van der Vegt en C. Bijvoet, Amsterdamse Economische Verkenningen Voorjaar 2003, 
Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam [SEO], juni 2003). In de jaren 70, 80 
en 90 was de luchtvaart een van de meest succesvolle sectoren in de regionale economie. De regionale groei 
rond Amsterdam bleek sterk afhankelijk te zijn van de vestiging van buitenlandse bedrijven. Volgens de 
afdeling Economische Zaken van de Gemeente Amsterdam leverde dat bijna 30.000 nieuwe banen op in de 
periode 1992-2002. 
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Figuur 5: Groei aantal banen bij buitenlandse bedrijven in de regio Amsterdam 

 
De directe werkgelegenheid op beide mainports is sinds de jaren 90 niet toegenomen. In Rotterdam ligt deze 
sinds 1997 rond de 60.000 arbeidsplaatsen, de directe werkgelegenheid op Schiphol bedraagt ongeveer 
40.000 arbeidsplaatsen sinds 1997. De indirecte werkgelegenheid voor Rotterdam wordt ingeschat op 
250.000 arbeidsplaatsen (CPB, PMR 1999). Voor Schiphol is vastgesteld dat de indirecte werkgelegenheid 
(achterwaarts en voorwaarts) 40.000 banen bedraagt (NEI, TNLI 1997). Uit deze grote verschillen blijkt al 
dat een raamwerk voor het vaststellen van indirecte economische verbanden geenszins vastligt. 
 
De directe en de indirecte werkgelegenheid voor de mainports tezamen nemen, zoals vastgesteld door CPB 
en NEI, ongeveer 10% van de totale Nederlandse werkgelegenheid voor hun rekening. 
 
Voor de in dit rapport beschreven vergelijkende studie naar concurrentiekracht is een vergelijking met andere 
landen op zijn plaats. Uit de studie van Diekmann (2000) over de rol van transport in de EU-economie blijkt 
dat andere landen in de EU een groter aandeel van transportdiensten in het GDP hebben dan Nederland. Wel 
is het zo dat Nederland relatief een van de grootste landen is wat betreft het aandeel maritiem en luchtver-
voer. 

Tabel 2: Aandeel vervoer in Bruto Nationaal Product (GDP), 1995 

 Aandeel in GDP (%)  
Land Maritiem& lucht Totaal vervoer 
België 0,3 11,9 
Denemarken 1,7 15,1 
Frankrijk 0,3 7,6 
Duitsland 0,4 11,3 
Nederland 1,1 10,8 
Verenigd Koninkrijk 0,8 7,5 
Bron: Diekmann 2000. 

2.2 Conclusies 

De relatieve concurrentiepositie van de Nederlandse mainports verslechtert. Dat blijkt uit het feit dat andere 
mainports in West-Europa harder groeien. Bij het vaststellen van mogelijke oorzaken, kan worden geconclu-
deerd dat de randvoorwaarden voor de verbetering van de luchtzijdige en zeezijdige netwerken van Schiphol 
en Rotterdam, respectievelijk via de Vijfde baan en de Tweede Maasvlakte zijn geschapen. Daarnaast hebben 
de Nederlandse mainports de prijs/kwaliteitverhouding ten opzichte van de andere mainports trachten te 
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verbeteren. Ook de landzijdige bereikbaarheid per spoor zal de komende jaren sterk verbeteren via Betuwe-
lijn en HSL-Zuid. 
 
De vraag is of daarmee de concurrentiepositie van de Nederlandse mainports op termijn is veiliggesteld. Om 
die vraag te beantwoorden dient ook de landzijdige bereikbaarheid van de mainports via het hoofdwegennet 
onderzocht te worden. 
 
De wisselwerking tussen de economie in de Randstad en de groei van de mainports is tot nu toe beperkt ge-
bleven tot een analyse van de achterwaartse indirecte werkgelegenheid. Tot nu toe is het beleid vooral uitge-
gaan van het feit dat de mainports een bijdrage leveren aan de economie. Vervoer en communicatie zijn be-
langrijke motoren achter de export, echter niet de enige. Vestiging en groei van internationaal opererende 
bedrijven leveren ook nieuwe vraag naar transport en vervoer op, en zijn dus medebepalend voor de concur-
rentiekracht van de mainports. Aan deze wisselwerking dient ook aandacht te worden gegeven. 
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3 Bereikbaarheid mainports en Randstad 

3.1 Afbakening en waardering 

In het navolgende wordt de relatie behandeld tussen bereikbaarheid en het marktbereik van de mainports. Dit 
thema is relevant omdat de performance van de mainports sterk afhangt van het marktbereik: een groter 
marktbereik levert passagiers- respectievelijk vervoersstromen op. Het marktbereik wordt in hoofdzaak be-
paald door de relatieve bereikbaarheid van de mainports ten opzichte van buitenlandse concurrenten.  
 
De ligging van Nederland aan zee en aan bevaarbare rivierverbindingen naar grote delen van West-Europa is 
en blijft een voordeel, met name voor de havens. Voor de luchthaven is het voordeel minder duidelijk. 
Weliswaar ligt deze in een belangrijke bevolkingsconcentratie (Randstad), maar dat geldt voor veel andere 
luchthavens ook, of nog sterker (Londen, Parijs). Een belangrijk verschil is dat de Randstad - vergeleken met 
grote steden als Londen, Parijs, Berlijn en Frankfurt - een sterke spreiding van economische activiteit en veel 
open ruimte kent. Dit maakt enerzijds meer transport nodig, maar biedt anderzijds meer mogelijkheden (fy-
sieke ruimte) om de bereikbaarheid te verbeteren. Bereikbaarheid is als volgt gedefinieerd: 'het aantal ver-
schillende activiteitenplaatsen die binnen een bepaalde tijd bereikbaar zijn vanuit een herkomstlocatie ' (Ber-
tolini e.a., Naar een Vervoers Prestatie Voor de Regio, december 2002, i.o.v. Novem). Een aantal aspecten is 
hierbij van belang, namelijk de afstand, de keuzevrijheid, de minimale reistijd, de kosten en de betrouwbaar-
heid. Voor de mainports wordt vaak onderscheid gemaakt tussen landzijdige, luchtzijdige en zeezijdige 
bereikbaarheid. 
 
De bereikbaarheid van mainports is nauw gerelateerd aan de mate waarin mainports erin slagen schaalvoor-
delen te creëren. In het algemeen leidt meer transport, via schaalvoordelen, tot lagere transportkosten. Hoge 
transportvolumes gaan daarom niet ten koste van bereikbaarheid, maar dragen bij aan de bereikbaarheid. 
Nederland scoort op het punt van bereikbaarheid daarom ook vrijwel altijd goed in internationale vergelijkin-
gen. Tabel 3 illustreert dit. Hierin wordt een score weergegeven van de huidige verkeersinfrastructuur en 
investeringsplannen ten opzichte van omliggende landen. Het blijkt dat Nederland met name op het gebied 
van hoofdwegennet en spoorwegennet achterblijft vergeleken met omringende landen. Met het binnenkort 
gereedkomen van de Betuwelijn en de Hoge Snelheidslijn Zuid is de achterstand in het (internationale) 
spoorwegennet gedeeltelijk weggewerkt. 

Tabel 3: Score van de capaciteit en kwaliteit van de infrastructuur 

 Nederland België Duitsland Frankrijk 
Zeehavens 7.5 7.0 7.3 6.6 
Luchthavens 7.8 7.0 7.3 8.0 
Hoofdwegennet 6.8 6.3 7.3 8.0 
Spoorwegennet 6.7 8.0 7.6 7.0 
Vaarwegennet 7.5 7.0 5.3 4.3 
Regionale luchthavens 6.8 5.8 7.0 7.0 
Buisleidingnetwerk 8.3 7.0 6.9 5.3 
Telecommunicatie 7.6 6.9 7.5 7.2 
Bron: Economie en Infrastructuur, Buck Consultants International, 1999. 
 
Schaalvoordelen rondom mainports kunnen op drie manieren worden gerealiseerd: 
• Lucht- en zeezijdig 
• Op de luchthaven en in de zeehaven zelf 
• Landzijdig  
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De schaalvoordelen aan lucht- en zeezijde zijn afhankelijk van de structuur van respectievelijk de luchtvaart-
netwerken en maritieme netwerken. Zowel vliegmaatschappijen als reders kiezen ervoor om hun diensten te 
concentreren op enkele hubs, omdat ze daarmee schaalvoordelen creëren. Zowel voor de zeehaven als voor 
de luchthaven geldt dat deze strategie van concentratie al vrij ver doorgevoerd is. Het netwerk van Schiphol 
doet zowel qua bestemmingen als frequentie niet onder voor concurrenten als Londen Heathrow, Parijs Char-
les-de-Gaulle en Frankfurt; hetzelfde geldt voor de Rotterdamse haven. Bovendien geldt dat de vaar- en 
vluchtschema's primair door reders en luchtvaartmaatschappijen worden bepaald. Het is daarom moeilijk om 
additionele lucht- en zeezijdige schaalvoordelen te realiseren. Voor zowel Rotterdam als Schiphol is er zelfs 
een risico dat schaalvoordelen aan zeezijdige en luchtzijdige kant onder druk komen te staan. Bij de zeehaven 
vanwege het concept 'multiporting', waarbij schepen de lading via verschillende havens op een reis verdelen, 
en voor Schiphol omdat met de komende introductie van de Airbus A380 de luchthaven voor deze grootste 
vliegtuigen mogelijk onvoldoende aantrekkelijk is, terwijl voor Parijs en Frankfurt dit waarschijnlijk niet 
speelt. Daarnaast heeft Nederland de nieuwe snelgroeiende low cost airlines vooral op Schiphol trachten te 
accommoderen, en zijn de mogelijkheden op regionale luchthavens beperkt. De ontwikkeling van low cost 
luchthavens in Duitsland en België vormt dan ook een nieuwe bedreiging voor Schiphol, met name in de 
vechtgebieden van de catchment area.  
 
De schaalvoordelen op de mainport zelf leiden tot kostenverlaging totdat de 'minimale efficiënte schaal' be-
reikt is. Zowel in Rotterdam als op Schiphol zijn deze schaalvoordelen al grotendeels geoptimaliseerd en 
lijken ook hier weinig additionele schaalvoordelen te behalen3. Daarnaast lijken complexiteitskosten en effi-
ciencyverliezen toe te nemen. 
 
De landzijdige bereikbaarheid kent ook schaalvoordelen, ten eerste omdat er zoveel volume is dat er eerder 
hoogwaardige infrastructuur kan worden gecreëerd en ten tweede omdat de diensten die over de infrastruc-
tuur worden aangeboden kwalitatief hoogwaardiger zijn (bijvoorbeeld sneller en frequenter). Op het gebied 
van de binnenvaart profiteert Rotterdam sterk van de schaalvoordelen, voor het spoor geldt dat Rotterdam in 
vergelijking met Hamburg en Antwerpen minder schaal heeft, en dus een minder hoogwaardig railproduct. 
De aanleg van de Betuwelijn kan daar verandering in brengen. Voor het wegvervoer is er nauwelijks sprake 
van schaalvoordelen (die bijvoorbeeld met doelgroepstroken, dedicated goederenvervoersystemen over de 
weg, of betere planningssystemen in principe wel behaald zouden kunnen worden) en op punten zelfs schaal-
nadelen (met name congestie). De landzijdige bereikbaarheid van de mainports staat onder druk door conges-
tie in het Nederlandse wegvervoerssysteem. Dit komt onder andere tot uiting in de toenemende congestie op 
de Nederlandse wegen. Zo zijn de files in Nederland in 2003 met 6% toegenomen ten opzichte van 2002. 
 
Vanwege de congestie worden inwoners, reizigers en bedrijven in de randen van het bedieningsgebied van de 
mainport (catchment area) slechter bereikbaar4. Figuur 5 illustreert dat de oost- en zuidgrenzen van Neder-
land in de spits substantieel meer reistijd vergen om naar Schiphol te komen dan buiten de spits. 

                                                           
3  Dit laat onverlet dat de bedrijven en beheerders van de mainports voortdurend (moeten) werken aan het verbeteren van de kwaliteit en 

kosten van de afhandeling. 
4  Daarnaast hebben de files natuurlijk een direct effect op het vestigingsklimaat in de Randstad. Een hoge reistijd voor woon-

werkverkeer heeft indirect effect op de loonkosten. Immers, werknemers wensen gecompenseerd te worden voor deze tijd. Daarbij 
komt dat met name laagopgeleide werknemers afzien van arbeidsplaatsen die een lange woon-werkverkeerreistijd met zich meebren-
gen. Dan moet deze laagopgeleide werknemer met meer geld overtuigd worden naar de bedrijfsvestiging te komen. Gebrek aan goede 
bereikbaarheid leidt dan tot relatief hogere bedrijfskosten. 
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Figuur 6: Bereikbaarheid Schiphol in en buiten de spits  

Bron: RAND Europe. 
 
Voor de reizigers, bedrijven en inwoners in deze randen van de catchment area betekent dit dat andere main-
ports aantrekkelijker worden. Voor een groot deel van de Randstad zijn Schiphol en Rotterdam de enige 
logische mogelijkheden. Daarbuiten bieden echter Vlaanderen/Brussel, het Roergebied en Hamburg/Bremen 
goede alternatieven. Figuur 7 toont aan dat deze vechtgebieden inderdaad op 50-100 km vanaf Schiphol en 
Rotterdam beginnen.  

Figuur 7: Onderscheiden gebieden naar keuze tussen luchthavens. (<0.55 = grote keuze, 0.85-1= geen keuze) 

Bron: RAND Europe. 

3.2 Investeringen in infrastructuur en beleid 

Volgens tabel 3 kan de landzijdige bereikbaarheid, en dan met name die via hoofdwegen- en spoorwegnet, 
van de Nederlandse mainports worden verbeterd. De volgende stap in de analyse van concurrentiepositie is 
dan vast te stellen welke verbeteringen in de nabije toekomst te verwachten zijn. Binnen de concurrerende 
regio's in Noordwest-Europa wordt op dit moment een groot aantal bereikbaarheidsprojecten voorbereid en 
uitgevoerd. De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal projecten per regio. Opvallend is dat de 
Randstad met name op het gebied van bereikbaarheidsprojecten voor het wegvervoer wat achterblijft bij een 
aantal van de overige regio's. Het overzicht roept de vraag op welke projecten voor de Nederlandse mainports 
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het meest van belang zijn. In de volgende hoofdstukken worden de projecten gerangschikt. In bijlage III 
wordt een volledig overzicht van de bereikbaarheidsprojecten per regio gegeven.  

Tabel 4: Aantal relevante bereikbaarheidsprojecten per regio 

 Weg Rail Overig 
Randstad 15 12 0 
Roergebied 30 7 3 
Frankfurt 2 4 0 
Ile de France 19 3 2 
Vlaanderen 16 18 4 
Hamburg 11 5 1 
Greater London 13 11 - 
Öresund 2 2 - 

Bron: RAND Europe, 2003. 
 
Overheidsinvesteringen in infrastructuur vormen een belangrijk onderdeel van beleid gericht op de Neder-
landse concurrentiepositie. Bij de beoordeling van investeringen zijn de kosten en baten van belang. De kos-
ten worden opgebracht door Nederlandse bedrijven en gezinnen. Investeringen worden dus geselecteerd op 
basis van een gunstige verhouding tussen kosten en baten. Sinds het jaar 2000 worden alle grote investerin-
gen beoordeeld met een standaardmethode voor kosten-batenanalyse (Koopmans, C.C., C.J.J. Eijgenraam, 
P.J.G. Tang en A.C.P. Verster, Evaluatie van infrastructuurprojecten; Leidraad voor kosten-batenanalyse, 
Sdu, Den Haag - 'OEI-leidraad' - 2000). 
 
Bij het toepassen van kosten-batenanalyse blijkt dat met name projecten waar met relatief geringe investerin-
gen bestaande knelpunten worden aangepakt, gunstige resultaten opleveren (CPB/RIVM/RPB/SCP, Selectief 
investeren; ICES-maatregelen tegen het licht, CPB 2002). Hierbij kan gedacht worden aan een betere benut-
ting van wegen met congestie of een inhaalspoor op plaatsen waar stoptreinen en sneltreinen elkaar in de weg 
zitten. Grootschalige investeringen zijn vaak rendabel als het gaat om knelpunten bij de mainports zelf, of om 
relatief grote verkeersstromen.  

3.3 Prioriteit van bereikbaarheidsprojecten op basis van reistijdwinst 

Vanuit de mainports moet bereikbaarheid worden geanalyseerd in relatie tot het bedienbare achterland. Dat 
achterland bestaat zowel uit bestemmingen in de nabijheid van de mainports als verder weg gelegen regio's. 
Daarom is het onderscheid tussen inliggende, aanliggende en omliggende bereikbaarheid relevant. De inlig-
gende bereikbaarheid omvat alle bestemmingen in de onmiddellijke nabijheid van de mainport (globaal bin-
nen een straal van 50 km), in figuur 8 in het rood aangegeven, de aanliggende bereikbaarheid omvat alle 
bestemmingen tussen 50 en 200 km van de mainport (op het kaartje in het groen aangegeven). De aanliggen-
de bereikbaarheid bestaat uit alle verder weg gelegen bestemmingen (de gele gebieden). 
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Figuur 8: Inliggende, omliggende en aanliggende gebieden 

 
De inliggende bereikbaarheid is relevant voor alle reizigers en vrachtstromen van en naar de mainport. Dat 
geldt niet voor de omliggende en aanliggende bereikbaarheid. Verbetering van die bereikbaarheid begunstigt 
slechts een deel van de mainportgebruikers. Voor de mainport is dus vooral een superieure inliggende be-
reikbaarheid van belang. 
 
Dit geldt eens temeer omdat een verbetering van de inliggende bereikbaarheid alleen de betreffende mainport 
meer bereikbaar maakt. De bereikbaarheid van concurrerende mainports neemt niet toe. Dat geldt niet voor 
investeringen die de aan- of omliggende bereikbaarheid verbeteren (zoals de HSL-Zuid voor Schiphol, of de 
verbetering van railinfrastructuur in het Roergebied voor Rotterdam). Deze verbeteringen leiden wel tot een 
verbetering van de bereikbaarheid, maar omdat dat evenzeer geldt voor andere mainports levert deze verbete-
ring niet per definitie concurrentievoordeel op. 
 
Deze argumentatie, betreffende het belang voor de mainports van een goede inliggende bereikbaarheid, blijkt 
ook uit globale berekeningen van de bereikbaarheidswinst voor vervoer van en naar de mainports. De metho-
de en berekeningen worden uitgebreid beschreven in bijlage IV. De belangrijkste geplande infrastructuurpro-
jecten die relevant zijn voor de mainports, zijn gerangschikt op basis van de voordelen die ze opleveren voor 
transportstromen naar beide mainports. Deze voordelen zijn berekend door voor elk project in te schatten 
hoeveel vervoersbewegingen van/naar de mainports er voordeel van ondervinden, in te schatten wat de tijds-
winst zal zijn die uit elk van de projecten voortvloeit en vervolgens deze reistijdwinst te waarderen. In deze 
schatting zijn indirecte effecten van de infrastructuurprojecten (bijvoorbeeld dat ook op andere corridors 
reistijdwinst behaald wordt) niet meegenomen. Deze effecten zullen in het algemeen ook beperkt zijn. De 
berekeningen laten duidelijk zien dat projecten die de inliggende bereikbaarheid verbeteren het beste scoren. 
 
De top-4 projecten voor de beide mainports scoren een factor 2 tot 3 beter dan de daaropvolgende groep 
projecten, waardoor het resultaat in principe redelijk robuust is. In tabel 5 is de ranking van de projecten 
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weergegeven. Beide mainports blijken gezamenlijke belangen te hebben, deels in enkele specifieke infra-
structuurprojecten, maar vooral in algemene beleidsmaatregelen, zoals rekeningrijden en doelgroepstroken. 
Opvallend is dat de prioriteiten zoals door het Rijk vastgesteld en veelal aangegeven in het MIT niet geheel 
stroken met de prioriteiten vanuit de mainports. Het beeld dat naar voren komt is dat een beperkt aantal delen 
van de infrastructuur reeds wordt gerealiseerd, terwijl andere delen op dezelfde corridor nog in de fase van 
planstudie of in onderzoek zijn. Juist voor de mainports is het realiseren van corridors, bestaande uit aaneen-
sluitende congestievrije infrastructuur, het meest waardevol. Vandaar dat bijvoorbeeld de achterlandverbin-
ding A2 en A15 nog steeds een hoge prioriteit blijven houden voor de mainports.  

Tabel 5: Prioriteiten bereikbaarheidsprojecten  

Gebied Modaliteit Verbinding Prioriteiten Rijk/MIT Schiphol Rotterdam 
Randstad weg Achterlandverbinding A2 H: wordt gerealiseerd  1 7 
   M/L: planstudie   
Randstad rail Rondje Randstad L: in onderzoek 2  
Randstad weg Achterlandverbinding A15 H: wordt gerealiseerd   1 
   M: planstudie   
Randstad rail Betuweroute  H: wordt gerealiseerd  2 
Randstad weg Rekening rijden M: in onderzoek 3 3 
Randstad weg Doelgroepstroken M: in onderzoek 4 4 
Randstad weg Achterlandverbinding A16 H: wordt gerealiseerd 5 5 
Randstad weg Achterlandverbinding A1 H: wordt gerealiseerd 6  
   L: planstudie   
Randstad weg A4 H: wordt gerealiseerd 7 10 
   M/L: planstudie   
Rhein-Ruhr weg A61 -   9 
Randstad weg A10 Zuidas L: planstudie 8  
Randstad weg A1/A6/A9 H: wordt gerealiseerd 9  
   L: planstudie   
Randstad Rail Amsterdam Zuidas L: planstudie 10  
Randstad Rail Cargo spoor Rotterdam-

Antwerpen 
L: planstudie  6 

Randstad Weg Achterlandverbinding A12 H: wordt gerealiseerd  8 
   L: planstudie   
H: hoge prioriteit; M: middelhoge prioriteit; L: lage prioriteit. 
Bron: RAND Europe, 2003. 
 
Een opdeling van de prioriteiten Rijk/MIT geeft dus aan dat op de corridor bepaalde stukken infrastructuur 
een andere status hebben.  
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De projecten zijn eveneens weergegeven op het kaartje in figuur 9. 

Figuur 9: Prioriteiten in bereikbaarheidsprojecten Randstad 

 
Het voorgaande maakt duidelijk dat de baten voor de mainports van nieuwe infrastructuur en nieuw beleid 
vooral bij projecten liggen, die in de nabijheid van de mainports worden uitgevoerd. De baten zoals berekend 
in de bovenstaande tabel komen terecht bij de gebruikers van transport. Deze baten vergroten dus ook de 
aantrekkelijkheid van de Randstad. Echter, de baten leiden niet noodzakelijk tot een betere concurrentieposi-
tie van de mainports aan de randen van de catchment area. Hoe verbetering van de bereikbaarheid in die 
gebieden doorwerkt op het marktaandeel van de mainports in vervoersstromen, is onderwerp van de volgende 
paragraaf.  

3.4 Invloed van bereikbaarheid op marktaandeel mainports 

Als illustratie voor het belang van een verbetering van de bereikbaarheid kan de ontwikkeling van het 
marktaandeel van Rotterdam na opening van het Rijn-Main-Donaukanaal in 1990 genomen worden. Figuur 
10 illustreert hoe een verbetering van de bereikbaarheid kan leiden tot een forse toename van het marktaan-
deel. De cijfers laten zien dat het algemene marktaandeel van Rotterdam (alle goederen, im- en export) sinds 
de verbetering van de bereikbaarheid geleidelijk is gestegen van minder dan 15% naar meer dan 40%.  
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Figuur 10: Marktaandelen NW-Europese havens in Oostenrijkse im- en export 

Bron: Vergouw, S., 2003, De Rotterdamse marktpositie in Oostenrijk (Scriptie). 
 
De in de vorige paragraaf gemaakte berekening over de effecten van infrastructuurprojecten geeft een rede-
lijk algemeen beeld van het belang van infrastructuurprojecten. Nadeel ervan is echter dat er geen rekening 
gehouden wordt met de mate waarin een betere bereikbaarheid leidt tot een groter marktbereik. Om een der-
gelijke analyse te maken moet ingezoomd worden op specifieke achterlandregio's, de vechtgebieden, waar de 
mainport sterke concurrentie ondervindt van andere mainports. Om inzicht te krijgen in de concurrentiekracht 
van de mainports in deze gebieden, en de effecten van infrastructuuraanleg op de concurrentiepositie, kan 
gebruik gemaakt worden van een bereikbaarheidsindex.  
 
Bereikbaarheid wordt bepaald door de 'gegeneraliseerde transportkosten'. Deze kosten bestaan uit de volgen-
de elementen: kosten, betrouwbaarheid, transporttijd en frequentie. Het belang van deze factoren verschilt 
per zending, daarom zijn de gegeneraliseerde transportkosten moeilijk te kwantificeren. Voor het interconti-
nentale goederenvervoer zijn de kosten in het algemeen dominant, reizigers hechten relatief meer belang aan 
reistijd en betrouwbaarheid. In bijlage V wordt kort ingegaan op de weging van elk van de factoren.  
 
In dit onderzoek staat voor de Rotterdamse haven de containerbereikbaarheid centraal en zijn dus drie moda-
liteiten van belang: weg, spoor en binnenvaart; voor Schiphol gaat het om spoorvervoer en wegvervoer. De 
bereikbaarheid van(uit) een regio verschilt voor elk van deze drie modaliteiten. Bovendien gaat het niet om 
de 'absolute bereikbaarheid', maar om de 'relatieve bereikbaarheid', ten opzichte van concurrerende havens. 
Deze relatieve bereikbaarheid kan worden uitgedrukt in een 'bereikbaarheidsindex' (BBHI). Deze index geeft 
aan hoe de bereikbaarheid van een haven zich verhoudt tot de bereikbaarheid van concurrerende havens. De 
bereikbaarheidsindex moet bepaald worden per regio en per modaliteit. Bijlage V geeft inzicht in de opzet 
van de bereikbaarheidsindex. 
 
Er bestaat een algemeen geldend verband tussen bereikbaarheid (de BBHI) en het marktaandeel van een 
mainport: voordat er een bepaald bereikbaarheidsniveau is bereikt is de concurrentiepositie van de mainport 
dermate zwak dat er geen substantieel marktaandeel gerealiseerd wordt. Als die grens 'doorbroken' wordt 
gaat het marktaandeel fors stijgen. Niet in alle regio's is dit mogelijk: zelfs al is de infrastructuur naar Zuid-
Italië vanuit Rotterdam/Schiphol prima, dan nog zal de bereikbaarheidsindex onder de grens blijven, omdat 
de afstand naar de 'thuishaven' zo groot is dat de transportkosten en tijd niet concurreren met die bij andere 
(lucht)havens. Als de bereikbaarheidsindex vanuit de 'thuishaven' een zeer hoge kwaliteit heeft, levert een 

Effecten van een bereikbaarheidsverbetering: Oostenrijk na opening van het Rijn-Main-
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aanvullende verbetering van de bereikbaarheid weinig op, omdat het marktaandeel al zeer fors is. Boven-
staande beschrijving is grafisch weer te geven met behulp van een 'BBHI/markt-aandeelcurve'. 
 
De precieze vorm van de curve verschilt per regio en per modaliteit. Als de score van de 'thuishaven' 100 is, 
is de bereikbaarheid ongeveer even goed als die van de beste concurrent(en). In dit geval zal het marktaan-
deel tussen de 30 en 50% liggen, ervan uitgaande dat er altijd één sterke concurrent is en in veel gevallen 
meerdere havens dan wel luchthavens een substantieel marktaandeel hebben. 

Figuur 11: Effecten Bereikbaarheid Midden-Duitsland, Zuid-Italië, Noord-Holland 

 
Het verloop van de curve geeft inzicht in de concurrentiedynamiek in de regio: als de ladingstromen niet aan 
één haven gebonden zijn en eenvoudig verschuiven naar een andere haven is de 'helling' van de curve erg 
steil. De vorm van de curve verschilt per modaliteit. Voor spoor en binnenvaart zijn verbindingen cruciaal en 
onderscheidend. Er is een bepaald minimaal volume nodig om concurrerende diensten aan te kunnen bieden. 
Wordt deze 'drempel' niet gehaald dan wordt de regio niet bediend, boven de drempel neemt de BBHI zeer 
sterk toe.  
 
Op basis van het BBHI-instrument kan een analyse worden gemaakt van markten waar het de moeite kan 
lonen te investeren in een betere BBHI. In captive regio's bevindt de haven zich op het hoge deel van de 
curve, op regio's in het vechtgebied bevindt de haven zich op het steile deel van de curve en in regio's waar 
de bereikbaarheid van Rotterdam en Schiphol niet concurrerend is ten opzichte van andere havens zijn zij 
gepositioneerd op het lage deel van de curve. De positie van havens op deze curve is een stap om de gevol-
gen van een verbetering van de BBHI op het marktaandeel van de lucht/zeehaven te analyseren.  
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De laatste stap in de methode om de gevolgen van een verbetering van de BBHI op de marktaandelen van de 
thuishavens in achterlandregio's te analyseren, is een inschatting van de mate waarin een verbetering van de 
'prestatie' van de Nederlandse corridors leidt tot een verbetering van de BBHI van een 'modaliteit/regio com-
binatie'. De BBHI is het resultaat van de kwaliteit van de totale keten, de Nederlandse corridors zijn een 
onderdeel van deze keten. 
Dit belang, gecombineerd met eerder besproken gegevens, levert alle informatie om te analyseren hoe de 
verbetering van de Nederlandse corridors de BBHI van de gekozen regio's beïnvloedt.  
Om de analysemethode met behulp van een bereikbaarheidsindex verder te kunnen implementeren moeten 
per geanalyseerde regio de onderstaande gegevens beschikbaar zijn of kunnen worden geschat: 
• Intercontinentaal vervoersvolume naar haven en de relevante concurrenten; 
• Modal split vanuit de regio; 
• Marktaandeel Rotterdam, uitgesplitst naar de drie modaliteiten; 
• Schaalvoordelen voor elk van de drie modaliteiten; 
• Belang verbetering Nederlandse corridors voor BBHI; 
• Gevolgen van een bereikbaarheidsproject voor de kwaliteitsniveaus van de Nederlandse corridors. 
 
In het kader van deze studie zijn niet al deze gegevens systematisch verzameld. Wel is op basis van grove 
schattingen een eerste inschatting gemaakt van de effecten van een aantal projecten op de BBHI naar relevan-
te 'vechtgebieden' en de mogelijke extra containers/passagiersstromen die dit oplevert.  

3.5 Casestudies: Straatsburg en de HSL Zuid en Oost 

3.5.1 Bereikbaarheid regio Straatsburg 
De regio Straatsburg is economisch gezien een middelgrote regio in Europa. In de containermarkt is de regio 
bij uitstek een 'vechtgebied', waar verschillende havens elkaar sterk beconcurreren. De drie havens met een 
redelijk marktaandeel zijn Rotterdam (ongeveer 20-30% marktaandeel), Antwerpen (ongeveer 40-55% 
marktaandeel) en Le Havre (ongeveer 10/15% marktaandeel). De Noord-Duitse havens spelen geen rol van 
betekenis. 
 
De regio wordt bediend door alle drie de modaliteiten, maar het spoorvervoer speelt een zeer beperkte rol. 
Vanuit Le Havre worden containers op het spoor gezet, maar uit zowel Rotterdam als Antwerpen is dit nau-
welijks het geval. Het marktaandeel van spoorvervoer is sinds 2000 gedaald tot minder dan 1% van de goede-
renstromen; in absolute aantallen gaat het nog maar om minder dan 1.000 containers. In deze case worden 
dus alleen de binnenvaart en het wegvervoer behandeld. 
 
In bijlage VI is de casestudie uitgewerkt. Aan de hand hiervan kan worden geconstateerd dat de gepresen-
teerde methode een eerste indruk geeft van de effecten die een verbetering van de bereikbaarheid heeft op het 
marktaandeel van de mainport. De effecten van bereikbaarheidsverbeteringen op de marktaandelen in de 
'vechtgebieden' zoals de regio Straatsburg zijn in het algemeen niet groot, omdat de verbeteringen maar een 
beperkt deel van de totale corridors beslaan. Uit de Straatsburg-case blijken ook andere factoren (waar-
schijnlijk met name de havenaanloopkosten) zeer relevant te zijn voor het marktaandeel in de vechtgebieden. 

3.5.2 HSL 
In bijlage VII zijn voor Schiphol met behulp van een vereenvoudigde analyse zowel de huidige situatie als 
twee casestudies uitgewerkt. De concurrerende luchthavens die in deze analyse zijn meegenomen, zijn Parijs 
en Frankfurt. De casestudies betreffen de aanleg van de HSL-Zuid en de HSL-Oost. De regio's waarvoor de 
analyses zijn gemaakt zijn Brussel, Düsseldorf en Luik. 
 
Relatieve bereikbaarheid is van een veelheid van factoren afhankelijk. In deze analyse zijn de elementen 
reistijd, gegeneraliseerde kosten en frequentie meegenomen in de berekening van de BBHI. Idealiter zouden 
ook elementen als betrouwbaarheid dienen te worden meegenomen in de analyse, echter dit element is in de 
onderliggende berekening niet verwerkt, aangezien inzicht in deze gegevens niet beschikbaar was. Reistijden, 
kosten en frequenties zijn voor de huidige situatie bepaald aan de hand van huidige dienstroosters voor de 
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Thalys en de ICE. Voor de twee casestudies is op basis van beschikbare literatuur een inschatting gemaakt 
van de verandering van deze factoren. 
 
In de huidige situatie doet Schiphol het qua relatieve bereikbaarheid in de regio's Brussel en Luik beter dan 
de concurrerende luchthavens. In beide casestudies blijkt dat de samengestelde BBHI verslechtert na invoe-
ring van HSL-Oost of HSL-Zuid. Dit is met name te wijten aan de hoge kosten die in dit voorbeeld zijn vast-
gesteld voor de invoering van deze twee alternatieven en het zware gewicht dat aan de gegeneraliseerde kos-
ten wordt meegegeven voor de berekening van de samengestelde BBHI. Opgemerkt dient te worden dat deze 
analyse zeer beperkt en dus alleen illustratief voor de methodiek is, aangezien niet alle concurrerende lucht-
havens in de analyse zijn meegenomen. Tevens zou het interessant zijn om het aantal regio's (vechtgebieden) 
uit te breiden om een beter beeld van de positie van Schiphol te krijgen en de analyse uit te breiden naar 
andere modaliteiten zoals de auto. 

3.6 Conclusie 

Landzijdige bereikbaarheid is een belangrijke factor, die concurrentiekracht van een regio en de daarin aan-
wezige mainports bepaalt.  
 
Voor de mainports geldt dat met name de verbetering van de landzijdige bereikbaarheid over de weg in de 
directe nabijheid van de mainports de grootste effecten oplevert. De prioriteiten voor de mainports op dit 
gebied, verschillen van de prioriteiten in het MIT, met name de realisatie van complete corridors van en naar 
het achterland laat op zich wachten. Het aantal relevante projecten ter verbetering van die bereikbaarheid 
loopt achter bij andere regio's. Met name doelgroepstroken lijken een effectief middel om de bereikbaarheid 
van de mainports in de Randstad te verbeteren. 
 
Verbetering van de landzijdige bereikbaarheid om marktaandeel in vechtgebieden te winnen, lijkt alleen te 
werken indien er complete corridors worden gerealiseerd. De vervoersstromen in de vechtgebieden lijken 
meer gevoelig voor de kwaliteit en kosten van de mainport zelf. 
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4 Concurrentiekracht mainports en Randstad 

Bereikbaarheid is een belangrijke, maar zeker niet de enige factor, die een regio concurrerend kan maken. 
Voor Nederland is deze factor relatief belangrijk gezien de specialisatie in logistiek en dienstverlening en de 
relatief kleine thuismarkt. Maar, zelfs als alle bereikbaarheidsprojecten zouden worden uitgevoerd zou de 
catchment area van de mainports slechts zeer beperkt groeien. In feite blijven de catchment areas van de 
verschillende zee- en luchthavens redelijk stabiel en zijn ze niet eenvoudig uit te breiden. Het vergroten van 
de economische kracht van de 'thuismarkt' is daarom minstens even belangrijk voor de ontwikkeling van de 
mainports. Immers, als de regio aantrekkelijk is voor bedrijven die de mainports relatief veel gebruiken, dan 
groeit de herkomst-bestemmingsmarkt. Om deze lokale markt verder te ontwikkelen, dienen de belangrijkste 
vestigingsplaatsfactoren te worden verbeterd. Met name de kwaliteit en kosten van het arbeidsaanbod zijn 
daarbij belangrijk, zeker als het gaat om economische groei vanuit internationaal opererende bedrijven. Van-
daar dat naast bereikbaarheid ook onderwijs en innovatie belangrijke factoren zijn. 
 
Ter illustratie van het belang van de verschillende bepalende factoren van de concurrentiepositie is onder-
zocht wat het directe effect is op de Nederlandse welvaart van vier mogelijke ontwikkelingen: 
• Arbeidsaanbod: werkenden gaan per week 1 uur langer werken  
• Productiviteit: door betere opleidingen stijgt de productie per werknemer met 1% 
• Loonkosten: de loonkosten dalen met 1% (d.w.z. stijgen 1% minder) 
• Transportkosten: de transportkosten dalen met 20%. 
 
Het betreft een berekening van directe effecten, exclusief de doorwerking naar het vestigingsklimaat. Het 
doel is om de maatregelen onderling te vergelijken, niet om het uiteindelijke effect te bepalen. Ten aanzien 
van het arbeidsaanbod wordt verondersteld dat er meer wordt verdiend bij langer werken. De productiecapa-
citeit wordt op langere termijn sterk bepaald door het arbeidsaanbod. Meer arbeidsaanbod leidt dus op lange 
termijn tot meer groei.  
 
Ten aanzien van productiviteit kan worden gesteld dat er een groeiend tekort is aan hoger opgeleiden in de 
Randstad, dat zich uit in toenemende loonverschillen. Door goede opleiding van meer personen, stijgt het 
aanbod van hoogopgeleiden en neemt hun beloning minder sterk toe. De totale loonkosten zouden dan gelijk 
kunnen blijven ten opzichte van een scenario waarin mensen niet goed worden opgeleid. Lagere loonkosten 
leiden tot lagere exportprijzen, dat weer leidt tot meer afzet en een hoger BBP. 
 
De resultaten zijn als volgt: 
Maatregel Effect op BBP 
Arbeidsaanbod +3% 
Productiviteit +1% 
Loonkosten +0,5% 
Transportkosten +0,5% 
Bron: Stichting Economisch Onderzoek. 
 
Uit deze globale berekening blijkt dat de effecten van beperkte veranderingen in arbeidsaanbod, productivi-
teit en loonkosten even groot als, of groter zijn dan het effect van een forse daling van de transportkosten. 
Daaruit kan worden opgemaakt dat een beleid gericht op de concurrentiepositie zich niet primair op transport 
kan richten. 
 
Als dat zo is, dan moet de concurrentiepositie van de Randstad verder worden bekeken. Dat gebeurt op drie 
manieren. Allereerst vanuit macro-economisch perspectief, vervolgens vanuit vestigingsplaatsfactoren voor 
bedrijven en ten slotte vanuit de mainports. Maar eerst wordt het begrip regionale concurrentiekracht verder 
uitgewerkt. 
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Volgens de definitie zoals omschreven in 'Het Zesde Periodieke Verslag van de sociale en economische 
situatie en ontwikkeling van de regio's in de EU' (Daniel Moqué e.a. voor DG-Regio, 1999), is concurrentie-
kracht het vermogen van een regio om goederen en diensten te produceren die internationaal kunnen worden 
verkocht tegen een prijs die een hoog en blijvend inkomen genereert, of meer in het algemeen als het vermo-
gen van bedrijven, sectoren, regio's, landen en supranationale gebieden om, onder blootstelling aan internati-
onale concurrentie, een relatief hoog niveau van inkomen en werkgelegenheid te genereren. 
De volgende factoren spelen een rol bij concurrentiekracht (European Investment Monitor, Ernst & Young, 
2003):  
• Voorzieningen voor werkgevers: de beschikbaarheid van belasting- en andere ondernemerspremies, 

gunstige loonkostenstructuur, flexibiliteit van de arbeidswetgeving, vertrouwdheid met vreemde talen. 
• Eisen aan de omgeving zoals de prijs/kwaliteitverhouding van de kantoorruimte, mobiliteit in de stad 

van vestiging, kwaliteit van telecommunicatienetwerken, nabijheid van toeleveranciers, veiligheid, 
toegang tot energiebronnen. 

• Politieke stabiliteit, economische stabiliteit/groei, aanwezigheid van concurrenten en gelijksoortige 
bedrijvigheid. 

• Beschikbaarheid van huisvesting, kwaliteit leefomstandigheden, luchtvervuiling. 
• Nabijheid van markten en bereikbaarheid. 

4.1 Concurrentiepositie in macro-economisch perspectief 

De concurrentiepositie van Nederland wordt in belangrijke mate bepaald door de prijs en de kosten van de 
geëxporteerde producten en diensten. Het CPB schat de langetermijnprijselasticiteit van de Nederlandse 
export op minus 2,61 (A. Kusters, M. Ligthart en J. Verbruggen, De nieuwe uitvoervergelijkingen van SAFE, 
CPB Memorandum nr. 25, 17 december 2001): als de prijs met 1% stijgt, daalt de geëxporteerde hoeveelheid 
met 2,61%, en de omzet in geld met 1,61%. In de praktijk betekent dit dat de prijs voor exporteurs een gege-
ven is, en dat hun winstgevendheid en continuïteit sterk worden bepaald door de kosten van productiefacto-
ren en diensten, waaronder transport.  
 
In tabel 6 wordt de samenstelling van de productiekosten van Nederlandse bedrijven weergegeven. De loon-
kosten hebben een groot aandeel, dat nog hoger uitvalt als meegenomen wordt dat de kosten van leveringen 
van andere Nederlandse bedrijven eveneens mede door het loonniveau worden bepaald. 

Tabel 6: Samenstelling van productiekosten van bedrijven 

Kostencomponent Aandeel in kosten 
Loonkosten 34,1% 
Leveringen van andere NL bedrijven 40,1% 
    w.o. vervoer, opslag en communicatie 2,5% 
Invoer 19,6% 
Overig 6,2% 
Totaal 100% 
Bron: CBS, Nationale Rekeningen 2002, input-outputtabel. 
 
Wat betreft loonkosten heeft Nederland voor de internationale concurrentiepositie een aantal ongunstige jaren 
achter de rug. Figuur 12 toont dat in alle buurlanden in de 15 EU-lidstaten de nominale ontwikkeling van de 
lonen lager was dan in Nederland. 
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Figuur 12: Ontwikkeling nominale lonen per land 2000 - 2003 

Bron: Eurostat. 

4.1.1 Arbeidsaanbod en productiviteit 
De groei van een economie wordt bepaald door het aantal werkenden en door hun productiviteit. Sinds de 
jaren 90 voert de Nederlandse overheid beleid dat gericht is op verhoging van de arbeidsparticipatie. Mede 
onder invloed daarvan is het deel van de Nederlandse bevolking dat werkt sterk gestegen. Daarbij valt met 
name de toename van de participatie van gehuwde vrouwen op. Was Nederland twintig jaar geleden nog een 
land van vooral traditionele kostwinnersgezinnen, nu is het 'anderhalfverdienershuishouden' de norm (man 
werkt voltijd, vrouw in deeltijd). Deze ontwikkeling heeft de sterke groei van de Nederlandse economie in de 
jaren 90 gefaciliteerd. Toch blijft Nederland achter bij andere Europese landen. 
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Figuur 13: Aantal uren per werkzame persoon 

 
Deze achterstand is in de laatste 15 jaar tot stand gekomen. Volgens de ILO groeide de arbeidsproductiviteit 
in Nederland tussen 1980 en 2003 met 2,7%, iets boven Duitsland maar onder landen als België (3,6%), 
Frankrijk (3,2%) en het UK (3,7%).  

4.1.2 Diversiteit 
De productiviteit wordt sterk beïnvloed door de activiteiten waarin de economie is gespecialiseerd. De Ne-
derlandse economie richt zich vergeleken met andere landen relatief sterk op handel en transport.  
 
De meest recente lange termijn CPB-toekomstscenario's voor de Nederlandse economie dateren van 1997. 
Inmiddels heeft het CPB nieuwe scenario's voor Europa geformuleerd; deze worden in 2004 uitgewerkt tot 
toekomstbeelden voor Nederland (CPB, Four futures of Europe, Den Haag oktober 2003, A. Lejour, Quanti-
fying four scenarios for Europe, CPB, oktober 2003). In deze paragraaf wordt uit beide bronnen geput.  
 
Een algemeen kenmerk van zich ontwikkelende economieën is eerst een verschuiving van landbouw naar 
industrie, en daarna van landbouw en industrie naar diensten. Nederland en Europa bevinden zich in de fase 
van overgang van industrie naar diensten. Zo wordt de maakindustrie in Nederland steeds meer afgebouwd 
door het beëindigen van bijvoorbeeld activiteiten in de vliegtuigbouw en scheepsbouw. 
 
Tabel 7 laat zien dat het aandeel van de dienstensector in de EU op langere termijn toeneemt tot meer dan 
80%, terwijl het aandeel van landbouw en van de industrie afneemt. In de meeste scenario's daalt ook het 
aandeel van energie en grondstoffen. 

Tabel 7: Aandelen van sectoren in het BBP van de EU in 2000 en 2040 

Sector  Strong  
Europe 

Transatlantic 
Market 

Regional 
Communities 

Global  
Economy 

 2000 2040 2040 2040 2040 
Landbouw en voeding 6,5 4,2 3,6 4,7 3,2 
Energie en grondstoffen 1,8 0,9 1,4 1,5 2,1 
Industrie 18,6 13,3 12,2 12,4 10,2 
Diensten 73,2 81,7 83,1 81,3 84,7 
Bron: CPB, Four futures of Europe, 2003. 
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Daarbij is diversiteit in balans met specialisatie en samenhang van de economische activiteiten een rand-
voorwaarde voor een gezonde economie (Van Randstad tot Deltametropool, Tordoir 2003).  

4.2 Concurrentiepositie vanuit vestigingsplaatsfactoren bezien 

Vestigings- en investeringsgegevens zijn belangrijke bronnen voor het beschrijven van de structuurkenmer-
ken van de Nederlandse economie. Voor dit document is gebruik gemaakt van drie bronnen:  
• De European Investment Monitor  
• De Cities Monitor  
• De Growth Competitive Index. 
 
Deze internationale concurrentiekracht komt onder andere tot uiting in het aantal investeringslocaties per 
land per jaar. De European Investment Monitor vergelijkt het aantal nieuwe projecten waarin bedrijven in-
vesteren naar land van bestemming. Investeringen in reeds gevestigde bedrijven zijn niet bekend. Het aantal 
nieuwe bedrijfsvestigingen in Europa is minder dan in voorgaande jaren (EIM); dit wordt geweten aan de 
economische malaise in de Verenigde Staten. In Nederland is een lichte daling van het aantal nieuwe be-
drijfsvestigingen waargenomen, echter het marktaandeel bleef stabiel.  
 
In totaal werden 1.895 projecten geïdentificeerd in 2002, een daling met 4% t.o.v. 2001. Volgens de studie is 
het marktaandeel van Nederland in 2001 en 2002 gehalveerd ten opzichte van 2000. Het Verenigd Koninkrijk 
en Frankrijk zijn met 19%, respectievelijk 13% de aantrekkelijkste landen, hoewel de investeringen over 
meer regio's verdeeld zijn. Positief opvallend in de monitor zijn een aantal voormalig Oostbloklanden en 
Portugal. Hier zijn de relatief lage loonkosten ongetwijfeld een reden voor. Finland en Italië deden het rela-
tief slecht in 2002 doordat het aantal projecten ten opzichte van 2001 sterk daalde. Verder wordt in de EIM 
aangegeven in welke sectoren de investeringen plaatsvinden. De top-5 van meeste investeringsprojecten in 
2002 is: 
• Software 
• Automotive 
• Business Services 
• Elektronica 
• Pharmaceutica. 
 
Afgezien van Business Services zijn er geen sectoren die een groot aandeel van de Randstadeconomie verte-
genwoordigen. Investeringen in chemie, traditioneel belangrijk voor Nederland, namen af in 2002. De inves-
teringen per locatie naar soort activiteit kunnen als volgt worden opgesplitst: het grootste deel betreft nog 
steeds manufacturing (800 projecten in 2002); hierop volgen Marketing en Verkoop (500), Logistiek (140), 
Hoofdkantoren (120) en R&D (120).  
 
Aangezien in de regionale economie van de Randstad het aandeel industrie sterk is afgenomen en relatief 
lager ligt dan in concurrerende regio's, heeft de Randstad minder kunnen profiteren van de manufacturing-
projecten. De arbeidsintensieve industrie is verplaatst uit de Randstad; kapitaalintensieve industrie is gecon-
centreerd in de zeehavengebieden. De kennisintensieve industrie ligt voor een groot deel buiten de Randstad 
(Eindhoven, Twente). De distributie vindt plaats rond de beide mainports. De werkgelegenheid voortvloeiend 
uit het distributiesegment komt bij Amsterdam in de regio terecht, terwijl dat bij Rotterdam veel minder is.  
 
Uit de Cities Monitor 2003 blijkt dat Amsterdam (Randstad) de vijfde positie achter Londen, Parijs, Brussel 
en Frankfurt inneemt, wat ook het geval was in voorgaande jaren. Amsterdam en Brussel ontlopen elkaar in 
de totaalscore niet zoveel.  
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Tabel 8: Top-10 beste locatie voor bedrijven 

Stad  Ranking  Gewogen score 
 1990 2002 2003 2003 

Londen 1 1 1 0.91 
Parijs 2 2 2 0.64 
Frankfurt 3 3 3 0.39 
Brussel 4 4 4 0.29 
Amsterdam 5 5 5 0.28 
Barcelona 11 6 6 0.24 
Madrid 17 7 7 0.22 
Berlijn 15 9 8 0.17 
Milaan 9 8 9 0.16 
München 12 11 10 0.14 
Bron: Cities Monitor 2003. 
 
Echter, na Amsterdam zijn Barcelona, Madrid, Berlijn, München en Milaan in opkomst. Duidelijk is dat 
Londen en Parijs een dermate hoge score hebben in dit onderzoek dat deze steden nauwelijks meer in te halen 
zijn. Dat komt met name doordat deze twee steden midden in de Europese markt liggen. Amsterdam kan 
wellicht verbeteren ten opzichte van Frankfurt en Brussel. De Randstad scoort met name laag op het gebied 
van goed opgeleid personeel. De internationale en intercity transportverbindingen zijn relatief goed gepositi-
oneerd. 
 
Uit de Cities Monitor blijkt verder dat het ontbreken van gekwalificeerd personeel een belangrijke overwe-
ging is om níet voor de Randstad te kiezen. Ook de toekomstverwachtingen ten aanzien van het aantal nieu-
we vestigingen per regio in 2006 ten opzichte van 2003, geven een negatief beeld voor de Randstad. 
 
Verder is opvallend dat overheidsingrijpen slechts een beperkte rol speelt bij vestigingsplaatskeuze. Op deze 
vestigingsplaatsfactor scoren Dublin en Praag het hoogst, aangezien zowel Ierland als Tsjechië een over-
heidsbeleid voert dat de vestiging van nieuwe bedrijven sterk ondersteunt.  

Tabel 9: Top-10 beste transportverbindingen internationaal 

Stad Ranking  Score  
 2003 2002 2003 2002 

Londen 1 1 1.7 1.69 
Parijs 2 2 1.39 1.43 
Frankfurt 3 3 1.2 1.2 
Milaan 7 8 0.22 0.22 
Brussel 5 5 0.52 0.49 
Amsterdam 4 4 0.62 0.64 
Madrid 9 9 0.21 0.17 
Manchester 7 13 0.22 0.12 
Milaan 7 8 0.22 0.22 
Zürich 6 7 0.25 0.25 
Bron: Cities Monitor 2003. 
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Tabel 10: Top-10 steden met best gekwalificeerd personeel 

Stad Ranking  Score  
 2003 2002 2003 2002 
Londen 1 1 1.31 1.39 
Parijs 2 2 0.77 0.84 
Frankfurt 3 3 0.67 0.65 
Milaan 4 6 0.38 0.34 
Brussel 5 5 0.37 0.38 
Amsterdam 6 8 0.35 0.32 
Madrid 8 10 0.28 0.24 
Manchester 9 11 0.27 0.23 
Dublin 10 15 0.26 0.21 
München 7 4 0.31 0.39 
 

Tabel 11: Top-10 steden met beste bereikbaarheid markten 

Stad Ranking  Score  
 2003 2002 2003 2002 
Londen 1 1 1.37 1.44 
Parijs 2 2 1.03 1.14 
Frankfurt 3 3 0.76 0.72 
Brussel 4 4 0.52 0.51 
Amsterdam 5 5 0.35 0.44 
Milaan 6 6 0.33 0.41 
Madrid 7 8 0.31 0.28 
Manchester 8 11 0.3 0.2 
Berlijn 9 10 0.27 0.23 
Barcelona 10 13 0.24 0.18 
Bron: Cities Monitor 2003. 

 

Tabel 12: Top-10 steden met hoogste kwaliteit telecommunicatie 

Stad Ranking  Score  
 2003 2002 2003 2002 
Londen 1 1 1.25 1.36 
Parijs 2 2 0.81 0.94 
Frankfurt 3 3 0.67 0.76 
Stockholm 4 4 0.39 0.46 
Berlijn 5 5 0.35 0.37 
Amsterdam 6 8 0.31 0.31 
Helsinki 7 10 0.29 0.24 
Brussel 8 7 0.36 0.32 
München 9 9 0.22 0.25 
Manchester 9 14 0.22 0.13 
Bron: Cities Monitor 2003. 
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De relatie tussen vestigingsplaatsfactoren en de plaats in de Healey en Baker Cities monitor wordt nog eens 
duidelijk gemaakt in een recent verschenen ACI-studie (figuur 14). Duidelijk is dat Londen (120 mln. passa-
giersbewegingen) en Parijs (70 mln. passagiersbewegingen) veruit het beste scoren. 

Figuur 14: Relatie tussen passagiers op een luchthaven en de positie in de Cities monitor 

Bron: The social and economic impact of airports in Europe, januari 2004. 
 
De 'Growth Competitiveness Index' probeert nationale economieën te vergelijken op groeipotentieel op mid-
dellange termijn om de dynamiek in de concurrentiekracht te kunnen vaststellen. Hiervoor worden drie con-
currentiefactoren onderscheiden: 
• Technologie 
• Publieke instellingen 
• Macro-economische omgeving. 
 
In deze index komt Nederland in 2002 op de 15e plaats, gezakt van een 8e plaats in 2001. Europese landen die 
het in deze rangschikking beter doen zijn Finland, Zweden, Zwitserland, Noorwegen, Denemarken, UK en 
Duitsland. In deze ranking speelt innovatie een belangrijke rol; op juist dit terrein verliest Nederland zijn 
positie. Deze index geeft dus andere resultaten dan de Cities Monitor.  
 
In tabel 13 wordt een ranking gegeven van het gemiddeld aantal Amerikaanse patenten die zijn uitgegeven 
tussen 1980 en 1989 per jaar per miljoen inwoners. Deze ranking is vergeleken met het gemiddeld aantal 
Amerikaanse patenten die zijn afgegeven in het jaar 2001. Het verschil tussen deze twee gegevens wordt 
aangegeven in de laatste kolom van de tabel, waarbij een negatief getal aangeeft dat er minder patenten zijn 
uitgegeven voor het specifieke land. Voor Nederland geldt dat het vijf plaatsen is gezakt op de rankinglijst. 
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Tabel 13: Technologie innovatie 1980 - 1989 ten opzichte van 2001. Gemiddeld aantal patenten per hoofd 
van de bevolking 

 1980s 
Patenten per hoofd 
van de bevolking 

1980s rank 2001 
Patenten per hoofd 
van de bevolking 

2001 
rank 

Verschil 

Zwitserland 189,7 1 195,65 4 -3 
Verenigde Staten 165,9 2 314,43 1 1 
Japan 101,3 3 260,99 2 1 
Zweden 94,4 4 195,62 5 -1 
Duitsland 85,1 5 135,73 8 -3 
Nederland 52 6 83,27 11 -5 
Canada 50,4 7 115,8 9 -2 
Verenigd Koninkrijk 43,3 8 66,44 17 -9 
Frankrijk 43 9 68,15 16 -7 
Israël 42,2 10 163,32 6 4 
Bron: Growth Competitiveness Index. 
 
Innovatie hangt samen met kennis en kennis is een noodzakelijke voorwaarde voor groei van de arbeidspro-
ductiviteit. De groeimogelijkheden van een land worden niet alleen bepaald door fysieke kapitaalgoederen en 
infrastructuur, maar ook door het opleidingsniveau en de vaardigheden van de werkende bevolking. Uit on-
derzoek blijkt dat goed onderwijs een significante invloed heeft op de economische groei (zie bijvoorbeeld: 
CPB, De pijlers onder de kenniseconomie. Opties voor institutionele vernieuwing, Den Haag 2001 en P. 
Nijkamp, Groei, kennis en overheid. Een meta-analytische verkenning naar kennisinfrastructuur, KNAW, 
Afdeling Letterkunde, Mededeling 65, nr. 7, 2002). Bedrijven vragen steeds hogere opleidingen van hun 
medewerkers. Het opleidingsniveau van de beroepsbevolking neemt eveneens toe, maar niettemin is er een 
toenemende spanning tussen vraag en aanbod van hooggekwalificeerde arbeid (R. Nahuis en H.L.F. de 
Groot, Rising Skill Premia. You ain't seen nothing yet? CPB Discussion Paper Nr. 20, juli 2003). De EU 
heeft in Lissabon vastgesteld dat Europa in 2010 tot de wereldtop moet behoren met betrekking tot kennis en 
innovatie. In het afgelopen decennium is Nederland op deze terreinen achtergebleven bij met name de Vere-
nigde Staten.  
 
Kortom, het begrip kenniseconomie is vooralsnog in slechts beperkte mate van toepassing op de Nederlandse 
economie. Uit verschillende studies blijkt dat het potentieel wellicht aanwezig is, maar dat de economische 
waarde tot nu toe achterblijft bij de verwachtingen. Dat heeft met name te maken met de beperkte wisselwer-
king tussen bedrijfsleven en universiteiten, alsmede de slechte aansluiting van academisch onderzoek. 
 
Op termijn heeft dit grote effecten op de economische groei. Zo heeft de OECD vastgesteld dat een verlen-
ging van de gemiddelde opleidingsduur met 1 jaar een effect van 4-7% groei op het BBP per hoofd van de 
bevolking heeft, terwijl een stijging van de R&D-intensiteit bij bedrijven met 0,1% een positief effect van 
1,2% op het BBP per capita heeft. Traditionele maatregelen zoals verhoging van de investeringsquote van 
bedrijven met 1% of verlaging van de belastingdruk met 1% van het BBP hebben een effect van 1,3-1,5%, 
respectievelijk 0,6-0,7% op het BBP per hoofd van de bevolking.  

4.3 Concurrentiepositie vanuit mainports gezien 

Vanuit de mainport bezien, is het aantrekkelijk bedrijven in de omgeving te hebben die veel van de mainport 
gebruik maken. Omgekeerd hebben deze bedrijven een relatief groter belang bij een goede mainport. 
 
Tabel 14 geeft per sector het aandeel van de uitbestede logistieke kosten als percentage van de gegenereerde 
toegevoegde waarde. Als dit percentage hoog is, zijn logistieke kosten ook van belang en zullen productieac-
tiviteiten relatief vaak gevestigd worden op plaatsen met een hoge logistieke kwaliteit.  
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Tabel 14: Logistieke kosten als percentage van de Toegevoegde Waarde 

Sector Logistieke kosten als % Toegevoegde Waarde 
Vrachtvervoer en opslag 44,2 
Landbouwmeststoffen en chemicaliën 26,3 
Olieraffinage en aanverwante producten 24,4 
IJzer- en staalproductie  17,6 
Industriële en overige chemische producten 11,3 
Kleding 6,5 
Overige landbouwproducten  4,3 
Overige bewerkte metaalproducten 3,9 
Overige industriële machines 2,9 
Groothandel 1,8 
Tabaksproducten 1,1 
Gemiddelde alle sectoren 6,4 
Bron: US Census Bureau, 2003, Statistics for 2001. 
 
Dit overzicht laat zien dat met name vrachtvervoer, logistiek en sommige industriële activiteiten (zoals olie-
raffinage en chemie) een groot belang hebben bij mainports. Andere industrietakken, maar ook bijvoorbeeld 
groothandelsactiviteiten hebben een veel geringer aandeel logistiek. 

4.3.1 Rotterdam 
De toegevoegde waarde voor de mainportregio's is ongelijk over de vervoersvolumes verdeeld. Zo is voor de 
haven met name de natte bulk en dus de petrochemische sector voor het grootste deel verantwoordelijk voor 
de regionaal gegenereerde toegevoegde waarde. Wat betreft containers zorgen de 10-20% van de totale con-
tainerstroom, die in de haven worden opengemaakt en de inhoud bewerkt, voor een relatief hoge toegevoegde 
waarde per container van EUR 500, ten opzichte van ongeveer EUR 160 toegevoegde waarde in Rotterdam 
per container die doorgevoerd wordt (globaal 50% van het totaal). 
 
Logistieke bedrijven en productiebedrijven kiezen Rotterdam hoofdzakelijk als vestigingslocatie vanwege de 
hoge logistieke kwaliteit van het gebied (al spelen natuurlijk ook andere factoren zoals fiscale regelgeving, 
milieuregelgeving en kwaliteit van de woonomgeving een rol). De regio Rotterdam scoort beter dan concur-
rerende regio's op het gebied van logistieke kwaliteit. Daarom zijn veel bedrijven waar logistieke kwaliteit 
relatief belangrijk is in de cluster gevestigd.  
 
Voor (chemische) productiebedrijven is pijpleidingenvervoer dominant. Omdat in dit rapport de bereikbaar-
heid van Rotterdam voor containers centraal staat, is het onderzoek beperkt tot logistieke activiteiten. Voor 
deze activiteiten is de containerbereikbaarheid wel zeer relevant. De logistieke activiteiten worden behandeld 
onder de verzamelterm logistieke service centra (zoals opslag, ompakken, groeperen). Voor deze activiteiten 
bestaan nauwelijks goede statistieken, omdat ze niet in de door het CBS gebruikte classificatie van bedrijven 
passen. Een goede kwantitatieve analyse van de omvang van deze activiteiten is dus niet mogelijk. Omdat de 
markt concurrerend is, leidt een hogere kwaliteit niet tot meer winst van het in Rotterdam gevestigde be-
drijfsleven. De volgende indicatoren geven wel inzicht in de logistieke kwaliteit van Rotterdam: 
• Hoge grondprijzen 
• Hoge prijzen van opslag 
• Veel investeringen in logistieke faciliteiten 
• Hoge kapitaalintensiteit van de logistieke sector. 
 
Een beperkte analyse van de positie van Rotterdam laat zien dat Rotterdam redelijk goed scoort ten opzichte 
van andere havens (prijzen van opslag liggen hoger, de grondprijzen ook en de kapitaalintensiteit is ook rela-
tief hoog).  
Wat betreft de haven van Rotterdam is behoud en versterking van de petrochemische cluster van essentieel 
belang. Daarnaast dienen initiatieven om de economische activiteit te diversificeren te worden ondernomen. 
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Hierbij moet in eerste instantie worden gezocht naar bedrijven die voordeel kunnen ontlenen aan de schaal-
voordelen en de logistieke kwaliteit van het Rotterdamse haven- en industriecomplex. Te denken valt hierbij 
aan: 
• De logistieke integratie van de tuinbouwactiviteiten in het Westland en de B-driehoek met de Rotter-

damse mainportfaciliteit. Op dit moment vindt het vervoer van de landbouwproductie versnipperd 
plaats. 

• Recyclingindustrie. De grootschaligheid en de onbalans in het achterlandvervoer van bulkproducten 
biedt de mogelijkheid om tegen zeer geringe kosten Duitse afvalstromen naar de Rotterdamse haven te 
halen voor verdere verwerking. 

• Logistieke platforms. Door de voortschrijdende technologische ontwikkeling ontstaan steeds nieuwe 
mogelijkheden om productieprocessen beter aan te sturen. De omsteltijd en de omstelkosten kunnen 
steeds verder gereduceerd worden. Productiefaciliteiten worden zodanig ontworpen dat verschillende 
producten kunnen worden geproduceerd. Zulke faciliteiten worden platforms genoemd. Door gebruik 
te maken van platforms worden de voordelen van produceren op grote schaal gecombineerd met de 
behoefte aan klantspecifieke productie. In de auto-industrie is de platformontwikkeling ver doorge-
voerd. Ook in andere industrieën zal de platformontwikkeling zich doorzetten. Het toenemende ge-
bruik van platforms zorgt voor een verdere integratie van logistiek en productie. De platformontwik-
keling leidt er ook toe dat 'regisserende' bedrijven zich specialiseren in het aansturen van ketens en 
dienstverlening aan de klanten. Hierdoor wordt het minder belangrijk 'eigen' productiefaciliteiten te 
hebben: dit leidt tot het ontstaan van 'grijze' platformfaciliteiten, die meerdere klanten bedienen. Door 
deze ontwikkelingen worden 'platformactiviteiten' vaak op logistieke A-locaties gebouwd. Op logis-
tieke A-locaties kunnen verschillende klanten bediend worden, en ze zijn aantrekkelijk voor het be-
dienen van een grote geografische markt. Luchthavens blijken duidelijk logistieke A-locaties te zijn. 
Ook zeehavens kunnen zich ontwikkelen tot logistieke A-locaties.  

• In de Rotterdamse regio is sprake van een grote concentratie van kennisintensieve logistieke bedrij-
vigheid, niet alleen in praktisch uitvoerende vorm, maar ook in de vorm van adviesbureaus, onder-
wijs- en wetenschappelijke onderzoeksinstellingen. Deze kenniscluster kan meer coherentie krijgen en 
zo de regio laten uitgroeien tot een Europese logistieke kennisregio. 

4.3.2 Schiphol 
Voor Schiphol kan 20% van het totale aantal passagiersbewegingen aan Nederlandse zakenreizigers worden 
toegeschreven, die ook het grootste deel van de direct toegevoegde waarde genereren (zie bijlage VIII, Ana-
lyse zakelijke herkomstmarkt Schiphol). Schiphol en Rotterdam vertonen dus ook hier overeenkomsten.  
 
Deze toegevoegde waarde komt voor een belangrijk deel tot stand via buitenlandse bedrijven die in Neder-
land een vestiging beginnen. Het grootste deel van deze bedrijven (60%) is afkomstig uit de Verenigde Staten 
(Bureau Economische Zaken, Rapportage buitenlandse bedrijven in de regio Amsterdam 2002). Onderschei-
den naar activiteiten komt het volgende beeld naar voren. 
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Tabel 15: Aantal buitenlandse bedrijfsvestigingen in de regio Amsterdam 1992 - 2002 

Activiteit Aantal vestingen 1992-2002 
ICT/nieuwe media 196 
Verkoop 95 
Zakelijke dienstverlening 86 
European Head Quarters 58 
Distributie 50 
Callcenter 46 
Productie 29 
Financiële dienstverlening 28 
Import/export 20 
Representative office 19 
Internationale organisatie 14 
Overig 50 
 691 
Bron: Bureau Economische Zaken. 
 
Het blijkt dus dat met name de dienstensector in de regio Amsterdam goed gepositioneerd is. Gelijkopgaand 
met de ontwikkeling van Schiphol, groeide de werkgelegenheid bij buitenlandse bedrijven tot bijna 30.000 
arbeidsplaatsen in 2001. Het jaar 2002 laat ook in deze statistiek een afname van de werkgelegenheid zien.  
 
Bij deze bedrijven is de nabijheid het belangrijkste sterke punt van de regio, terwijl de infrastructuur en de 
bereikbaarheid per auto, c.q. de files in en om Amsterdam als zwakste punt worden gezien. 
 
Economische impulsen samenhangend met de luchthaven dienen er allereerst op gericht te zijn het zakelijk 
herkomst-bestemmingsverkeer te versterken.  
 
Daarvoor zijn nieuwe internationale bedrijfsvestigingen in de Randstad nodig, hoewel in het verleden Neder-
land op een aantal gebieden reeds zeer succesvol was. Van de 801 Europese hoofdkantoren vestigde 35% 
zich in Nederland in de periode 1981-1995, van de 174 Europese distributiecentra 54% en van de 501 pro-
ductievestigingen 22%. Met name op het gebied van hoofdkantoren en distributiecentra is Nederland reeds 
marktleider. 
 
Verder zou de inspanning zich moeten richten op de volgende 'luchtvaart-intensieve' sectoren: 
• Verzekeringswezen 
• Banken en financiële instellingen 
• Overig vervoer 
• Drukkerijen en uitgeverijen 
• Steenkool, olie en kernenergie 
• Winning van grondstoffen 
• Communicatie 
• Research and development 
• Basismetalen 
• Computer/ICT 
• Precisie- en optische instrumenten. 
 
Ook het versterken en behouden van internationale instellingen is een strategie waar de overheid zelf een 
grote invloed op uit kan oefenen. In dit opzicht loopt de Randstad achter bij omliggende regio's. Met name 
Brussel als vestigingsplaats van de Europese Unie en de NATO trekt veel andere internationale lobbyorgani-
saties en Non Governmental Organisations (NGO's) aan. Wat dat betreft lijkt de Randstad op andere regio's 
achter te lopen. Alleen Europol, Eurojust en het Internationaal Hooggerechtshof in Den Haag vertegenwoor-
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digen deze sector. Helaas is Nederland weinig succesvol geweest om in de afgelopen jaren nog meer van dit 
soort internationaal verkeer genererende instellingen vast te houden of te werven. 
 
Voor verdere versterking van luchthavengerelateerd bestemmingsverkeer zijn congressen een belangrijke 
generator van luchtvervoer. Ook hier is aanwezigheid van internationale instellingen een grote katalysator 
voor deze activiteiten. En vastgesteld moet worden dat Nederland hier achterblijft bij andere landen. 

Figuur 15: Aantal internationale congressen per land in 2001 en 2002 

Bron: Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. 
 
Wat betreft internationaal toerisme staat Nederland vooral bekend als bestemming voor jongeren. Een aantal 
jaren geleden is vastgesteld dat de hotelaccommodatie in de Randstad vooral op deze groep toeristen is toe-
gespitst, terwijl de oudere, welvarender toerist moeite heeft passende hotelaccommodatie te vinden. Omdat 
de vraag naar toerisme wereldwijd onderhevig is aan vergrijzing, zal de Randstad daar verder op in moeten 
spelen. Vooralsnog is het zo dat de inkomsten uit toerisme in Nederland achterblijven bij die in bijvoorbeeld 
België. 
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Figuur 16: Inkomsten uit toerisme per hoofd van de bevolking, 2001 (US $) 

Bron: RAND Europe analyse. 

4.4 Conclusies 

De Randstad gaat als vestigingsplaats achteruit, terwijl de kracht van de directe omgeving van de mainports 
een steeds belangrijker element wordt voor de concurrentiepositie van de mainports. De concurrentiepositie 
van de Randstad kan op vele punten verbeterd worden. Op macro-economisch niveau dienen loonkosten 
verlaagd, arbeidsproductiviteit verhoogd en diversiteit van economische activiteiten bevorderd te worden. De 
mainports kunnen een bijdrage leveren aan de verbetering door de vestigingsconditie binnen hun eigen be-
heersgebied te verbeteren en door te diversificeren.  
 
Vanuit mainport Rotterdam zou de economische basis het best kunnen worden versterkt door verder te bou-
wen op de kracht in het huidige havencluster. Recyclingactiviteiten, bundeling van vervoersstromen uit de 
landbouw en het opzetten van geïntegreerde logistieke platforms (vervoer en productie) zouden groei en 
diversiteit verder bevorderen. 
 
Voor Schiphol zijn de volgende sectoren van belang: Europese hoofdkantoren en distributiecentra (hoewel 
daar reeds een sterke positie ingenomen wordt), internationale instellingen, internationale congressen en 
toerisme gericht op de meer welgestelde reiziger. 
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5 Aanzet voor een strategische visie 

In deze studie zijn de begrippen concurrentiekracht en bereikbaarheid van de zeehaven Rotterdam en lucht-
haven Schiphol en de Randstad in hun samenhang geoperationaliseerd. Voor de aanzet voor een strategische 
visie is uitgegaan van een wederzijdse afhankelijkheid tussen mainport en nationale/regionale economie. De 
internationale concurrentiepositie van de Randstad mainports wordt het best beschreven in het begrip markt-
bereik. Bereikbaarheid wordt tot uitdrukking gebracht in de kosten en kwaliteit van het netwerk van de main-
ports, zowel landzijdig, luchtzijdig als zeezijdig. De marktcomponent komt tot uitdrukking in de aantrekke-
lijkheid voor bedrijven om vanuit Nederland zaken te doen.  
 
Voor zowel concurrentiepositie als bereikbaarheid van de Randstad en de mainports ontbreekt een operatio-
neel raamwerk. Figuur 17 biedt hiertoe een aanzet. 

Figuur 17: Operationeel raamwerk mainports in de Randstad 

 
In het verleden heeft het beleid zich gericht op concrete grote infrastructurele projecten, die direct ten goede 
kwamen aan de mainports en de luchtzijdige en zeezijdige netwerken. Ook de kwaliteit en kosten van de 
mainport zelf kregen veel aandacht. Beleid rond de landzijdige bereikbaarheid richtte zich op ontsluiting per 
spoor. Het beleid rond verbetering van het hoofdwegennet in de Randstad is niet of nauwelijks vanuit het 
gezichtspunt van de mainports ontwikkeld. In de toekomst zal het mainportperspectief een grotere rol in de 
beleidskeuzes moeten spelen. 
 
De concurrentiekracht van de mainports wordt nu steeds meer afhankelijk van de directe omgeving van de 
mainport en de economische activiteiten die daar tot ontwikkeling komen.  
 
Hiervoor dient een integraal beleid ontwikkeld te worden, waarbij tegelijkertijd op verschillende beleidster-
reinen initiatieven ondernomen moeten worden. Deze integrale aanpak zal ondersteund moeten worden met 
onderzoek.  
 
Vele onderdelen van dit beleid liggen momenteel buiten de directe invloedssfeer van de mainports. Om deze 
invloed te vergroten zullen nieuwe bestuurlijke kaders ontwikkeld moeten worden. 
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5.1.1 Agenda - beleid en bestuur 
Bereikbaarheid is een belangrijke factor die concurrentiekracht van een regio beïnvloedt. Met name de land-
zijdige bereikbaarheid over de weg in de directe nabijheid van de mainports is in Nederland voor verbetering 
vatbaar. De prioriteiten voor de mainports op dit gebied, verschillen van de prioriteiten die het Rijk zich tot 
doel heeft gesteld. Toekomstig beleid (Nota Ruimte, Nota Mobiliteit en MIT) zou deze kanttekeningen in 
ogenschouw moeten nemen. Daarnaast is vanwege de structurele economische problematiek een Economi-
sche Visie voor de Randstad/Nederland gewenst, zodat de schaarse middelen in samenhang en gericht aan-
gewend kunnen worden. 
 
Het is van belang dat er gecoördineerde beslissingen worden genomen die kunnen bijdragen aan de concur-
rentiekracht van de Randstad als geheel, met positief effect voor Nederland in het algemeen. Bestuurlijke 
slagvaardigheid is een eerste vereiste om de problemen op te lossen. 
 
Om internationale bedrijvigheid rond mainports aan te trekken moet Nederland, en met name de Randstad, 
op een aantal factoren verbeteren. Deze betreffen:  
• arbeidsproductiviteit 
• innovatie 
• scholing/opleiding. 
 
Met name op het gebied van innovatie en scholing/opleiding kan de overheid een essentiële rol vervullen. 
Hier blijken op termijn de grootste winsten te halen. 
 
Nieuwe economische impulsen zijn voor de beide mainports verschillend. De relatie tussen kenniseconomie 
en de haven is een geheel andere dan die met de luchthaven.  
 
Nieuwe economische impulsen zijn voor de beide mainports verschillend. Economische impulsen samenhan-
gend met de luchthaven dienen er allereerst op gericht te zijn het zakelijk herkomst-bestemmingsverkeer te 
versterken. Daarvoor zijn nieuwe internationale bedrijfsvestigingen in de Randstad nodig. Ook het versterken 
en behouden van internationale instellingen is een strategie waar de overheid zelf een grote invloed op uit 
kan oefenen. Wat betreft verdere versterking van luchthavengerelateerd bestemmingsverkeer zijn congressen 
in het kader van de kenniseconomie een belangrijke generator van vervoer. 
 
Wat betreft de haven van Rotterdam is behoud en versterking van de petrochemische cluster van essentieel 
belang. Daarnaast dienen initiatieven om de economische activiteit te diversifiëren, te worden ondernomen. 
Hierbij moet in eerste instantie worden gezocht naar bedrijven die voordeel kunnen ontlenen aan de schaal-
voordelen en de logistieke kwaliteit van het Rotterdamse haven- en industriecomplex. Te denken valt hierbij 
aan: 
• De logistieke integratie van de tuinbouwactiviteiten in het Westland en de B-driehoek met de Rotter-

damse mainportfaciliteit 
• Recyclingindustrie 
• Concentratie van kennisintensieve logistieke bedrijvigheid in logistieke platforms.  

5.1.2 Agenda - onderzoek 
Bovenstaande aanzet voor een strategische visie en bijbehorende beleids- en bestuurlijke agenda dient te 
worden ondersteund door gericht en vernieuwend onderzoek. Hiervoor zijn reeds initiatieven genomen door 
Connekt (Transumo), Ministerie Verkeer en Waterstaat (Project Mainport Schiphol) en Economische Zaken. 
Ook de Provincie Noord-Holland en de Gemeente Amsterdam hebben plannen voor beleidsvoorbereidend 
onderzoek. 
 
Het onderzoek zou zich vooral op de volgende punten moeten concentreren: 
• Verdere uitwerking internationale vergelijking concurrentiepositie regio's West-Europa; 
• Verdere uitwerking en invulling van het begrip concurrentiekracht regio's; 
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• Effect van verschillende maatregelen (infrastructuur, opleiding, innovatie) op de economische groei, 
maar vooral op de concurrentiepositie van regio's; 

• Onderzoek naar mainportgebruikers van de toekomst; 
• Onderzoek naar vestiging internationale instellingen; 
• Uitwerken door middel van dataverzameling en modellering van reistijdwaardering mainportgebrui-

kers en BBHI-methodologie; 
• Onderzoek naar de balans tussen specialisatie en diversificatie van economische activiteiten, met 

name het belang van industrie in samenhang met kennis; 
• Vaststellen voor- en achterwaartse werkgelegenheidseffecten en economische dienstverlening;  
• Verlengen van de periode van mainportontwikkeling naar voor 1980 en het analyseren van de buiten 

beschouwing gelaten vervoersstromen (luchtvracht, natte en droge bulk). 
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Bijlage I. Karakteristieken concurrerende regio's 

Tabel 16: Overzicht concurrerende regio's in West-Europa 

Regio Inwoners 
('000) 

Grootte 
km2 

Haven Luchthaven Share in 
GDP in % 

GDP/capita(
EUR) at PPS 

Share of 
Industry 
(%) 

Randstad 6.830 5.973 Rotterdam Schiphol 49,3 27.896 17,1 

Ruhr 11.697 11.485 ---- ---- 15,2 24.556 32,6 
Frankfurt 4.800 11.000 ---- Frankfurt  29.249  
Vlaanderen/ 
Brussel 5.211 9.519 Antwerpen Brussel 52,2 25.357 

22,0 

Ile de France 11.754 19.681 Le Havre 
Charles- 
De-Gaulle 29,1 35.783 

20,3 

Greater 
London 13.231 12.840 ---- 

Heathrow/ 
Gatwick 30,2 22.112 

19,9 

Öresund 3.500 5.000 ---- Kopenhagen 12,2 34.000  
Bron: Gemaca II, Interreg IIB. 
 
Uit bovenstaande kerngegevens blijkt dat de Randstad weliswaar qua bevolkingsomvang de vierde positie 
inneemt, echter qua ruimte na de Öresund de kleinste is. Door deze compactheid is ook de nationale econo-
mie voor de helft afhankelijk van de Randstad. 
Randstad, Ile de France en Vlaanderen/Brussel hebben als enige West-Europese regio's havens en zeehavens, 
die zich als mainports kwalificeren in omvang en volume. 
Ten slotte ligt het aandeel industrie in de Randstad relatief laag ten opzichte van concurrerende regio's. 
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Bijlage II. De specificatie van Rijnmond 

Rijnmond is gespecialiseerd in enkele sectoren. Voor een groot deel is deze specialisatie gerelateerd aan de 
havenfunctie van de regio. Dat betekent niet dat Rotterdam daar voor de toekomst ook van afhankelijk moet 
blijven, maar het geeft wel aan dat het niet zo eenvoudig is de economische structuur radicaal te veranderen 
en nieuwe groeisectoren aan te trekken. De economische specialisatie is te bepalen door te kijken of in een 
regio bovengemiddeld veel bedrijven in een bepaalde sector zijn gevestigd. Zo kan een specialisatie-index 
berekend worden. Dat is gedaan in de onderstaande tabel. 

Tabel 17: Specialisatie-index 

Bik-code Omschrijving Nederland Rijnmond Specialisatie- 
quotiënt 

 TOTAAL 1.417.506 97.877 1 
634 Expediteurs, cargadoors en bevrachters 3.707 1.149 4,5 
612 Binnenvaart 5.050 902 2,6 
611 Zeevaart 1.404 233 2,4 
517 Overige gespecialiseerde groothandel en groothan-

del met algemeen assortiment 6.349 969 2,2 
743 Keuring en controle 962 134 2,0 
631 Laad-, los- en overslagactiviteiten en opslag 1.696 235 2,0 
272 Vervaardiging van gietijzeren en stalen buizen 72 9 1,8 
232 Aardolieverwerking 67 8 1,7 
745 Uitzendbureaus, uitleenbedrijven, arbeidsbemidde-

ling, testen, werven en selecteren van personeel 10.754 1.156 1,6 
291 Vervaardiging van machines voor de productie en 

toepassing van mechanische energie 922 96 1,5 
513 Groothandel in voedings- en genotmiddelen 12.090 1.217 1,5 
746 Beveiliging en opsporing 1.892 184 1,4 
282 Vervaardiging van tanks en reservoirs en van ketels 

en radiatoren voor de centrale verwarming 268 26 1,4 
515 Groothandel in intermediaire goederen (geen agrari-

sche), afval en schroot 15.231 1.153 1,1 
721 Adviesbureaus op het gebied van automatisering en 

systeemhuizen 17.718 1.312 1,1 
554 Cafés e.d. 14.667 963 1,0 
732 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk speur- en 

ontwikkelingswerk 1.783 67 0,5 
551 Hotels, pensions en conferentieoorden 3.083 95 0,4 
Bron: Bureau van Dijk, 2003, cijfers voor 2001. 
 
Deze cijfers laten zien dat Rijnmond nog steeds gespecialiseerd is in havengerelateerde activiteiten en deels 
in de metaalindustrie. De onderste twee rijen laten ook de zwaktes van Rijnmond zien. 
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Bijlage III. Bereikbaarheidssprojecten per regio 

Regio Modaliteit Project 
Randstad rail Betuweroute Haven Rotterdam-Duitsland 
Randstad rail Ontsluiting Tweede Maasvlakte (rail + weg) 
Randstad rail Cargo verbinding Rotterdam-Roosendaal-Antwerpen. 
Randstad rail HSL-Zuid Amsterdam-Schiphol-Rotterdam-Breda-Antwerpen-

Brussel-Parijs/Londen 
Randstad rail Spoorverdubbeling Amsterdam-Utrecht + aanleg Schiphol-boog 
Randstad rail Beter Benutten Bestaand spoor. Verbeteren capaciteitstekort op 

diverse delen van het spoornetwerk op korte en middellange 
termijn 

Randstad rail Hanzelijn. (Amsterdam-) Lelystad-Zwolle (-Groningen) 
Randstad rail HSL-Oost Schiphol/Amsterdam-Utrecht-Arnhem-Roergebied. 

Benuttingsvariant 
Randstad rail Vergroten capaciteit Schiedam-Rijswijk incl. Tunnel Delft 
Randstad rail Amsterdam Zuidas 
Randstad rail Rondje Randstad Amsterdam-Schiphol-Leiden-Den Haag-Delft- 

Rotterdam-Utrecht-Amsterdam (studie) 
Randstad rail Zuiderzeelijn (Amsterdam-Almere) Lelystad-Heerenveen-

Drachten-Groningen(-Hamburg) 
Randstad weg Achterlandverbinding A15. Europoort-Rotterdam-Duitsland. 

Uitbreiden capaciteit en verbeteren doorstroming. 
Randstad weg Achterlandverbinding A15. Maasvlakte Vaanplein. 
Randstad weg Achterlandverbinding A16. Rotterdam-Breda-België. Uitbreiden 

capaciteit. 
Randstad weg Achterlandverbinding A2. Amsterdam-Utrecht-Eindhoven- 

Maastricht-Duitsland/België.Om de files op de A2 bij Den Bosch 
op te lossen werkt Verkeer en Waterstaat aan een uitbreiding van 
de weg naar vier rijstroken per richting. De uitvoering start in 
2005. In 2003 en 2004 legt Verkeer en Waterstaat spitsstroken 
aan op de randweg Eindhoven. Tussen 2005 en 2010 wordt de 
randweg verbreed van twee naar vier rijstroken per richting. 

Randstad weg Achterlandverbinding A4. Wegverbreding op de A4 tussen 
Nieuw-Vennep en Leiden en studie naar een betere verkeersaf-
wikkeling tussen Hoofddorp en het Prins Clausplein bij Den 
Haag. Studie naar 'doorstroomroute' Amsterdam-België. 

Randstad weg Achterlandverbinding A1. De A1 loopt van Amsterdam, via 
Amersfoort, Apeldoorn en Deventer naar de Nederlands-Duitse 
grens. Verkeer en Waterstaat verricht studies naar knelpunten op 
deze verbinding. 

Randstad weg Achterlandverbinding A12. Den Haag-Utrecht-Arnhem-
Duitsland. Studie naar verbeteren doorstroming. 

Randstad weg Achterlandverbinding A2. Amsterdam-Utrecht-Eindhoven- 
Maastricht-Duitsland/België. Studie naar betere afwikkelingsmo-
gelijkheden bij te verwachten capaciteitsproblemen in de toe-
komst. 

Randstad weg A4. Aanleg Delft-Schiedam en Dinteloord-Bergen op Zoom 
Randstad weg A10 Coentunnel + aanleg Westrandweg 
Randstad weg A10 Zuid-as. 
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Regio Modaliteit Project 
Randstad weg Traject A1, A6 en A9. Verkeer en Waterstaat bestudeert de mo-

gelijkheden om de doorstroming op de A1, A6 en A9 rond Am-
sterdam te verbeteren. 

Randstad weg Benuttingsmaatregelen. 
Randstad weg Onderzoek Rekening Rijden 
Randstad weg Onderzoek Doelgroepstroken 
Rhein-Ruhr rail Opwaardering Dortmund-Paderborn-Kassellijn. 
Rhein-Ruhr rail Opwaardering Keulen-Aken lijn 
Rhein-Ruhr rail Opwaardering Grens NL-Emmerik-Oberhausen. Extra capaciteit 

voor Betuwelijn. 
Rhein-Ruhr rail Opwaardering Grens Venlo-Kaldenkirchen-Vierssen. Aanleg 

dubbel spoor. 
Rhein-Ruhr rail Opwaardering Munster-Lunen (-Dortmund). Aanleg dubbel 

spoor. Max. 200 km/h. 
Rhein-Ruhr rail Opwaardering/nieuwbouw IJzeren Rijn.  

Roermond-Mönchengladbach. 
Rhein-Ruhr rail Opwaardering Grens NL-Emmerik-Dortmund tot 200 km/h i.v.m. 

HSL oost. 
Rhein-Ruhr scheepvaart Opwaardering Rijn-Herne Kanaal voor grotere vaartuigen. 
Rhein-Ruhr scheepvaart Opwaardering Dortmund-Ems Kanaal voor grotere vaartuigen. 
Rhein-Ruhr scheepvaart Opwaardering Datteln-Hamm Kanaal voor grotere vaartuigen. 
Rhein-Ruhr weg Project Verkehrsbeeinflüssung, dynamisch verkeersmanagement 
Rhein-Ruhr weg Lkw-Maut, Kilometerheffing voor vrachtverkeer 
Rhein-Ruhr weg A1/E37. Uitbreiden capaciteit Noord-Zuidverbinding  

Osnabruck-Keulen (110 km). 
Rhein-Ruhr weg A2/E34. Uitbreiden capaciteit Oost-Westverbinding (55 km). 
Rhein-Ruhr weg A3/E35. Uitbreiden capaciteit Oost-Westverbinding rond Keulen 

(8 km).  
Rhein-Ruhr weg A4/E40. Uitbreiden capaciteit Oost-Westverbinding rond Keulen 

(54 km). 
Rhein-Ruhr weg A30/E30. Aanleg nieuwe weg (9,5 km) 
Rhein-Ruhr weg A31. Aanleg nieuwe weg (7,7 km) 
Rhein-Ruhr weg A40/E34. Uitbreiden capaciteit (15 km) 
Rhein-Ruhr weg A44/E331. Uitbreiden capaciteit (4 km) en aanleg nieuwe weg 

(2,9 km) 
Rhein-Ruhr weg A46. Uitbreiden capaciteit (12 km) 
Rhein-Ruhr weg A52. Aanleg nieuw stuk (7 km). 
Rhein-Ruhr weg A57/E31. Uitbreiden capaciteit (35 km) 
Rhein-Ruhr weg A59. Uitbreiden capaciteit (3,5 km) 
Rhein-Ruhr weg A61. Uitbreiden capaciteit (8 km) en aanleg ontbrekend deel naar 

Venlo (3 km). 
Rhein-Ruhr weg A1/E37. Uitbreiden capaciteit (15,4 km) 
Rhein-Ruhr weg A3/E34. Uitbreiden capaciteit (5,4 km) 
Rhein-Ruhr weg A33 Aanleg nieuwe weg (15,7 km) 
Rhein-Ruhr weg A40/E34. Uitbreiden capaciteit (5,2 km) en aanleg nieuwe weg 

(5,2 km) 
Rhein-Ruhr weg A43 Uitbreiden capaciteit (20 km) 
Rhein-Ruhr weg A44/E331. Uitbreiden capaciteit en aanleg nieuwe weg (8,7 km) 
Rhein-Ruhr weg A45/E41. Uitbreiden capaciteit (23 km) 
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Regio Modaliteit Project 
Rhein-Ruhr weg A46 Uitbreiden capaciteit (8,2 km) en aanleg nieuwe weg (13,6 

km) 
Rhein-Ruhr weg A52 Uitbreiden capaciteit (8,5 km) en aanleg nieuwe weg (24 

km) 
Rhein-Ruhr weg A57/E31. Uitbreiden capaciteit (22,7 km) 
Rhein-Ruhr weg A59 Uitbreiden capaciteit (18 km) 
Rhein-Ruhr weg A445 Aanleg nieuwe weg (8 km) 
Rhein-Ruhr weg A524 Uitbreiden capaciteit (3 km) 
Rhein-Ruhr weg A535 Aanleg nieuwe weg, Ruhralleetunnel (3,1 km) 
Rhein-Ruhr weg A565 Uitbreiden capaciteit (2 km) 
Rhein-Main (Frankfurt) rail Opwaardering Ludwigshafen-Saarbrücken lijn. 
Rhein-Main (Frankfurt) rail Opwaardering Mainz-Mannheim lijn 
Rhein-Main (Frankfurt) rail Opwaardering Fulda-Frankfurt lijn. Uitbreiden tot 3 sporen. 
Rhein-Main (Frankfurt) rail Aanleg HSL Frankfurt-Mannheim en aansluiting op HSL Mann-

heim-Stuttgart (300 km/h) 
Rhein-Main (Frankfurt) weg A60/E42 Uitbreiden capaciteit (12,4 km) 
Rhein-Main (Frankfurt) weg A67. Uitbreiden capaciteit (4,8 km) 
Hamburg rail HSL Hamburg/Bremen-Hannover.  
Hamburg rail Rotenburg-Minden. Spoorverdubbeling. 
Hamburg rail Hamburg-Elmshorn. Opwaarderen spoorlijn. 
Hamburg rail Lübeck-Schwerin. Elektrificatie. 
Hamburg rail Hamburg-Oresundregio. Opwaarderen railverbinding. 
Hamburg weg A1/E22. Hamburg-Billsted. Uitbreiden capaciteit (5,5 km) 
Hamburg weg A1/E22. Hamburg-Bremen Uitbreiden capaciteit (85,2 km) 
Hamburg weg A7/E45. Hamburg-Boldershorn. Uitbreiden capaciteit (71 km) 
Hamburg weg A20. Lubeck-Elbtunnel. Aanleg nieuwe weg (21,9 km) 
Hamburg weg A21. Bornhoved-Wahlstedt. Uitbreiden capaciteit (8,6 km) 
Hamburg weg A23. Itzehoe. Uitbreiden capaciteit (7,5 km) 
Hamburg weg A39. Hamburg-Braunschweig. Aanleg nieuwe weg (101,4 km) 
Hamburg weg A7/E45. Waltershof -A26. Uitbreiden capaciteit (3,9 km) 
Hamburg weg A26. Rubke-Moorburg. Aanleg nieuwe weg (3,9 km) 
Hamburg weg A20. Lubeck-Elbtunnel. Aanleg nieuwe weg (104,1 km) 
Hamburg weg A21. Kiel-Stolpe. Uitbreiden capaciteit (20 km) 
Hamburg scheepvaart Aanpassen Elbe voor grotere schepen. 
Ile-de-France rail TGV Est Europeenne Parijs-Straatsburg 
Ile-de-France rail Charles de Gaulle-express 
Ile-de-France rail Snelle verbinding Normandië-Parijs 
Ile-de-France scheepvaart Aanleg verbindingskanaal Seine-Noord-Frankrijk. 
Ile-de-France scheepvaart Verbeteren scheepvaartverbindingen naar Le Havre 
Ile-de-France weg A19. Artenay-Courtenay. Aanleg 'ringweg' Parijs. (b) 
Ile-de-France weg A24. Aanleg verbinding Amiens-Belgische Grens. (b) 
Ile-de-France weg A34. Aanleg verbinding Charville Mezieres-Belgische grens. 

(nog geen vergunning) (b) 
Ile-de-France weg Aanleg verbinding A86-A4 (3km) 
Ile-de-France weg Aanleg A104 tussen Méry sur Oise en Orgeval (22 km) 
Ile-de-France weg Aanleg A126 tussen Saint Quentin en Palaiseau (18 km) 
Ile-de-France weg Aanleg RN 19 (11 km) 
Ile-de-France weg Verlenging A12 (50 km) 
Ile-de-France weg Verlenging A16 (9 km) 
Ile-de-France weg Aanleg verbinding A6-RN 6 (11 km) 
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Regio Modaliteit Project 
Ile-de-France weg Aanleg RN 6 (7 km) 
Ile-de-France weg Oostelijke verbindingsweg naar Val de Marne (8 km) 
Ile-de-France weg Boulevard Intercommunal du Parisis (6 km) 
Ile-de-France weg Verlenging A103 (9 km) 
Ile-de-France weg Aanleg verbinding A104-A4 (9 km) 
Ile-de-France weg Aanleg verbindingsweg A1-A4-A5-A6 (111 km) 
Ile-de-France weg Aanleg weg C13-F13 (32 km) 
Ile-de-France weg Aanleg RN13 (13 km) 
Ile-de-France weg Aanleg nieuw tracé A86 bij Thiais (4 km) 
Greater London rail WEST COAST MAIN LINE. Opwaardering, verbeteringen in 

capaciteit, snelheid en betrouwbaarheid. 
Greater London rail EAST COAST MAIN LINE Vergroten capaciteit. 
Greater London rail MIDLAND MAIN LINE Vergroten capaciteit. 
Greater London rail GREAT WESTERN MAIN LINE Vergroten capaciteit. 
Greater London rail BRIGHTON MAIN LINE Vergroten capaciteit. 
Greater London rail The Channel Tunnel Rail Link. HSL Londen-Parijs/Brussel 
Greater London rail SOUTH WEST MAIN LINE Vergroten capaciteit. 
Greater London rail LONDON ROUTES AND CROSS-LONDON LINKS (zie voor 

projecten hieronder) 
Greater London rail The East London Line extensions, to the north and south, serving 

many areas in need of regeneration with more frequent services 
and providing access further afield by linking into the National 
Rail network  

Greater London rail OrbiRail, a network of higher frequency orbital services based on 
the North, South, East and West London Lines and the Gos-
pelOak-Barking Line but spreading out to serve areas throughout 
London. 

Greater London rail Improvements to the West London Line(more frequent local 
passenger service and additional stations to serve new develop-
ment) 

Greater London weg Congestion Charging (tolheffing) 
Greater London weg A6. Aanleg bypass bij Great Glen, Rothwell-Desborough, Rush-

den en Claphem. 
Greater London weg A421. Aanleg bypass bij Great Barford 
Greater London weg A43. Aanleg bypass bij Silverstone, diverse verbeteringen. 
Greater London weg A41. Aston Clinton Bypass 
Greater London weg A10. Wadesmill Colliers End 
Greater London weg A21. Larnberhurst Bypass 
Greater London weg A120. Verbetering Stansted-Bralntree 
Greater London weg A34. Verbetering Chieveley-M40 
Greater London weg A14. Rookery Crossroads Grade Seperated Junction 
Greater London weg A249. Verbetering Iwade-Queenborough 
Greater London weg M25. Vergroten capaciteit. 
Greater London weg A303. Stonehenge 
Vlaanderen/Brussel weg Aanleg Oosterweelverbinding. Sluiting Ring Antwerpen. 
Vlaanderen/Brussel weg Aanleg A102. Deel Grote Ring Antwerpen. 
Vlaanderen/Brussel weg Omvormen A12 Antwerpen-Roosendaal tot autosnelweg. 
Vlaanderen/Brussel weg Omvormen A8 te Halle tot autosnelweg. 
Vlaanderen/Brussel weg Omvormen Ax havenrandweg zuid naar Zeebrugge 
Vlaanderen/Brussel weg Omvormen N49 Westkapelle-Zelzate tot autosnelweg 



Bereikbaarheid en Concurrentiekracht van Mainports en de Randstad 

 42 
 

Regio Modaliteit Project 
Vlaanderen/Brussel weg Uitbreiden capaciteit Ring Brussel tussen Wemmel en Kraainem 
Vlaanderen/Brussel weg Uitbreiden capaciteit E17 tussen Kortrijk en Waregem 
Vlaanderen/Brussel weg Aanpassen verkeerswisselaar Lummen 
Vlaanderen/Brussel weg Aanpassen verkeerswisselaar op de Antwerpse en Brusselse ring 
Vlaanderen/Brussel weg Uitbreiden capaciteit E40 Brussel-Leuven 
Vlaanderen/Brussel weg Aanleggen verbindingsweg E19-Zaventem 
Vlaanderen/Brussel weg Aanleggen verbindingsweg E40-Zaventem 
Vlaanderen/Brussel weg Verbeteren aansluiting A10 Jabbeke-Oostende 
Vlaanderen/Brussel weg Uitbreiden capaciteit N31 Brugge-Zeebrugge 
Vlaanderen/Brussel weg Omvormen A12 Boom-Brussel tot volledige autosnelweg. 
Vlaanderen/Brussel weg A12 Boom-Antwerpen aanpassen gelijkvloerse kruispunten. 
Vlaanderen/Brussel rail Verbeteren knooppunt Brussel. 
Vlaanderen/Brussel rail Verbeteren Noord-Zuidas Brussel-Antwerpen-Nederland.  

Modernisering Brussel-Antwerpen, aanleg HSL Antwerpen-
Nederland, aanpassen station Antwerpen Centraal. 

Vlaanderen/Brussel rail Verbeteren Oost-Westas Oostende-Brussel-Luik. Verhogen capa-
citeit en baanvaksnelheid. 

Vlaanderen/Brussel rail Snelheidsverhoging Vlaamse as Lille-Kortrijk-Gent-Antwerpen 
Vlaanderen/Brussel rail Zuidelijke ontsluiting luchthaven Zaventhem. 
Vlaanderen/Brussel rail Noordelijke ontsluiting luchthaven Zaventhem. 
Vlaanderen/Brussel rail As naar Limburg. Aanleg verbindingsboog Leuven en uitbreiden 

capaciteit Landen-Alken 
Vlaanderen/Brussel rail Gewestelijk Expressnet Brussel 
Vlaanderen/Brussel rail Heropening IJzeren Rijn (goederen) 
Vlaanderen/Brussel rail Uitbreiden capaciteit voor goederenverkeer 
Vlaanderen/Brussel rail Aanleg nieuwe railinfrastructuur om nieuwe multimodaletermi-

nals te ontsluiten. 
Vlaanderen/Brussel rail Tweede spoortoegang haven Antwerpen 
Vlaanderen/Brussel rail Heropening Genk-Neerpelt (goederen) 
Vlaanderen/Brussel rail Aanleg goederenspoorverbinding Antwerpen-Roosendaal 
Vlaanderen/Brussel rail Uitbreiden capaciteit Gent-Brugge 
Vlaanderen/Brussel rail Uitbreiden capaciteit Brugge-Dudzele 
Vlaanderen/Brussel rail Uitbouw en ingebruikname Liefkenshoekspoortunnel (goederen) 
Vlaanderen/Brussel rail Aanleg viaduct Leuven 
Vlaanderen/Brussel scheepvaart Verbeteren Albertkanaal 
Vlaanderen/Brussel scheepvaart Vervangen sluizen in haven Antwerpen 
Vlaanderen/Brussel scheepvaart Verbeteren zeekanaal Brussel-Schelde (verhogen bruggen) 
Vlaanderen/Brussel scheepvaart Verbeteren kanaal Gent-Brugge 
Oresund-Kopenhagen weg Bouw Ringweg 3 Kopenhagen 
Oresund-Kopenhagen weg E20/E47/E55 uitbreiden capaciteit 
Oresund-Kopenhagen rail Infrastructuuraanpassingen S-banennet 
Oresund-Kopenhagen rail Aanleg ring-spoorlijn 
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Bijlage IV. Waardering projecten en beleid op basis van reistijdwinsten 

De waardering van bereikbaarheidsprojectenbeleid vanuit de mainports bezien geschiedt aan de hand van 
reistijdwinsten als gevolg van deze verbeteringen.  

Tabel 18: Projecten en ingeschatte tijdwinst 

 
Vervolgens wordt aan de hand van de verdeling van de O&D-markt van Schiphol bekeken hoeveel passa-
giers/mainportgebruikers van deze infrastructuurverbetering, c.q. beleidsinspanning profiteren. Dit is weer-
gegeven in onderstaande tabel.  

Tabel 19: Procentuele verdeling O&D markt Schiphol (2002) 

 Procentuele verdeling O&D passagiers (000), 2002 
Randstad 81,6 16.320 
Zuid 12,1 2.420 
Oost 6,3 1.260 
 
Deze cijfers zijn terug te vinden in de volgende kaart van Nederland. 

RTM SPL KM MIN
Relevantie Afstand Tijdwinst (m

Randstad weg Achterlandverbinding A2. Amsterdam- Utrecht- Eindhoven- Maastricht- Duitsland/Belgie.Oja ja 200 30
Randstad weg Onderzoek Rekening Rijden ja ja 15
Randstad weg Onderzoek Doelgroepstroken ja ja 15
Randstad rail Rondje Randstad Amsterdam- Schiphol- Leiden- Den Haag- Delft- Rotterdam- Utrecht- A  ja 200 15
Randstad weg Benuttingsmaatregelen. ja 10
Randstad weg Achterlandverbinding A16. Rotterdam – Breda - België.Uitbreiden capaciteit. ja ja 60 10
Randstad weg Achterlandverbinding A1. De A1 loopt van Amsterdam, via Amersfoort, Apeldoorn en Devja ja 200 20
Randstad weg A4. Aanleg Delft-Schiedam en Dinteloord - Bergen op Zoom ja ja 60 10
Randstad rail HSL-Oost Schiphol/Amsterdam-Utrecht-Arnhem-Ruhr gebied. Benuttingsvariant ja 200 60
Randstad rail Amsterdam Zuidas ja 20 10
Randstad weg A10 Zuid-as. ja 50 10
Randstad weg Traject A1, A6 en A9. Verkeer en Waterstaat bestudeert de mogelijkheden om de doorstr ja 70 10
Randstad weg Achterlandverbinding A12. Den Haag – Utrecht – Arnhem - Duitsland. Studie naar verbeteja ja 150 15
Rhein-Ruhr rail Opwaardering Grens NL - Emmerik- Dortmund tot 200 km/h ivm HSL oost. ja 100 10
Randstad rail Vergroten capaciteit Schiedam-Rijswijk incl. Tunnel Delft ja 20 10
Randstad weg Achterlandverbinding A4. Wegverbreding op de A4 tussen Nieuw-Vennep en Leiden en s ja ja 30 10
Vlaanderen/Brail Verbeteren knooppunt Brussel. ja 50 10
Randstad rail Zuiderzeelijn (Amsterdam - Almere) Lelystad-Heerenveen-Drachten-Groningen(-Hamburg ja 200 30
Rhein-Ruhr weg A57/E31. Uitbreiden capaciteit (22.7 km) ja ja 23 10
Randstad weg A10 Coentunnel + aanleg Westrandweg ja 50 10
Rhein-Ruhr weg A3/E35. Uitbreiden capaciteit Oost-West verbinding rond Keulen (8 km). ja ja 8 5
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Figuur 22: Herkomst verdeling O/D markt 2000 

Bron: Schiphol. 
 
In de volgende tabel wordt een aanname gedaan over de modal split. Dus, hoeveel passagiers zullen de auto 
respectievelijk het openbaar vervoer gebruiken en wordt de tijdwinst gewaardeerd. 

Tabel 20: Value of Time per modaliteit 

 EUR/uur  EUR/minuut   
Value Of Time zakelijk niet-zakelijk zakelijk niet-zakelijk gemidd.*  
Auto 27.10 5.25 0.45 0.09 0.27 
Trein 16.68 4.73 0.28 0.08 0.18 
* Aanname: 50% zakelijke reizigers, 50% niet-zakelijke reizigers. 
Bron: RAND Europe op basis van AVV (1998). 
 
Dit leidt tot een waardering van de reistijdwinst in tabel 21. 
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Tabel 21: Berekening van reistijdverbeteringen 

 
De overzichten van plannen/projecten die een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de bereikbaar-
heid van Rotterdam en Schiphol zijn opgenomen in de volgende tabellen Vervolgens is de robuustheid van de 
berekeningen getest door een gevoeligheidsanalyse en is de ranking vastgesteld. Deze ranking is opgenomen 
in tabel 24. 

Tabel 22: Plannen/projecten Rotterdam 

 

Tabel 23: Plannen/projecten Schiphol 

 

RTM SPL KM MIN PAX PAX EUR
Relevantie Afstand Tijdwinst (mVolume Modal Effect Geg

Randstad weg Achterlandverbinding A2. Amsterdam- Utrecht- Eindhoven- Maastricht- Duitsland/Belgie.Oja ja 200 30 12000 6000 180000
Randstad weg Onderzoek Rekening Rijden ja ja 15 15000 7500 112500
Randstad weg Onderzoek Doelgroepstroken ja ja 15 15000 7500 112500
Randstad rail Rondje Randstad Amsterdam- Schiphol- Leiden- Den Haag- Delft- Rotterdam- Utrecht- A ja 200 15 15000 7500 112500
Randstad weg Benuttingsmaatregelen. ja 10 15000 7500 75000
Randstad weg Achterlandverbinding A16. Rotterdam – Breda - België.Uitbreiden capaciteit. ja ja 60 10 12000 6000 60000
Randstad weg Achterlandverbinding A1. De A1 loopt van Amsterdam, via Amersfoort, Apeldoorn en Devja ja 200 20 6000 3000 60000
Randstad weg A4. Aanleg Delft-Schiedam en Dinteloord - Bergen op Zoom ja ja 60 10 12000 6000 60000
Randstad rail HSL-Oost Schiphol/Amsterdam-Utrecht-Arnhem-Ruhr gebied. Benuttingsvariant ja 200 60 2000 1000 60000
Randstad rail Amsterdam Zuidas ja 20 10 10000 5000 50000
Randstad weg A10 Zuid-as. ja 50 10 10000 5000 50000
Randstad weg Traject A1, A6 en A9. Verkeer en Waterstaat bestudeert de mogelijkheden om de doorstr ja 70 10 10000 5000 50000
Randstad weg Achterlandverbinding A12. Den Haag – Utrecht – Arnhem - Duitsland. Studie naar verbeteja ja 150 15 6000 3000 45000
Rhein-Ruhr rail Opwaardering Grens NL - Emmerik- Dortmund tot 200 km/h ivm HSL oost.  ja 100 10 6000 3000 30000
Randstad rail Vergroten capaciteit Schiedam-Rijswijk incl. Tunnel Delft ja 20 10 4000 2000 20000
Randstad weg Achterlandverbinding A4. Wegverbreding op de A4 tussen Nieuw-Vennep en Leiden en s ja ja 30 10 2000 1000 10000
Vlaanderen/Brail Verbeteren knooppunt Brussel. ja 50 10 2000 1000 10000
Randstad rail Zuiderzeelijn (Amsterdam - Almere) Lelystad-Heerenveen-Drachten-Groningen(-Hamburg ja 200 30 400 200 6000
Rhein-Ruhr weg A57/E31. Uitbreiden capaciteit (22.7 km) ja ja 23 10 1000 500 5000
Randstad weg A10 Coentunnel + aanleg Westrandweg ja 50 10 1000 500 5000
Rhein-Ruhr weg A3/E35. Uitbreiden capaciteit Oost-West verbinding rond Keulen (8 km). ja ja 8 5 1000 500 2500

SCHIPHOL reistijdwinst PAX (-/jr) reistijdwinst Generalis.
gebied modaliteit verbinding (min/rit) totaal modaliteit totaal reistijdwinst ranking
Randstad weg Achterlandverbinding A2. Amsterdam-Utrecht-Eindhoven-Maastricht 30 12,000 6,000 180,000 48523 1
Randstad rail Rondje Randstad Amsterdam-Schiphol-Den Haag-Rotterdam-Utrecht-Amsterdam 15 15,000 7,500 112,500 20068 2
Randstad weg Rekening rijden Randstad 15 15,000 7,500 112,500 30327 3
Randstad weg Doelgroepstroken Randstad 15 15,000 7,500 112,500 30327 4
Randstad weg Achterlandverbinding A16 Rotterdam-Breda-Antwerpen 10 12,000 6,000 60,000 16174 5
Randstad weg Achterlandverbinding A1 Amsterdam-Amersfoort-Apeldoorn-Deventer-Noord Duitsland 20 6,000 3,000 60,000 16174 6
Randstad weg A4 Delft-Schiedam en Dinteloord-Bergen op Zoom 10 12,000 6,000 60,000 16174 7
Randstad weg A10 Zuidas 10 10,000 5,000 50,000 13479 8
Randstad weg A1/A6/A9 verbetering doorstroming 10 10,000 5,000 50,000 13479 9
Randstad rail Zuidas Amsterdam 10 10,000 5,000 50,000 8919 10
Randstad rail HSL-Oost Amsterdam-Utrecht-Arnhem-Ruhr 40 2,000 1,000 40,000 7135 11
Randstad weg Benuttingsmaatregelen Randstad 5 15,000 7,500 37,500 10109 12
Rhein-Ruhr rail Voorbereiding HSL-Oost opwaardering grens-Emmerich-Dortmund 10 6,000 3,000 30,000 5351 13
Randstad weg Achterlandverbinding A12 Den Haag-Utrecht-Arnhem-Duitsland 10 6,000 3,000 30,000 8087 14
Randstad rail Schiedam-Rijswijk vergroten capaciteit 10 4,000 2,000 20,000 3568 15

reistijdwinst containers reistijdwinst 
ROTTERDAM reistijdwinst containers (TEU/jr) reistijdwinst (min/jr)
gebied modaliteit verbinding (min/rit) totaal contestable totaal contestable ranking
Randstad weg Achterlandverbinding A15 Europoort – Rotterdam - Duitsland 10 3,000,000 500,000 30,000,000 5,000,000 1
Randstad rail Betuweroute Rotterdam-Duitsland 60 300,000 300,000 18,000,000 18,000,000 2
Randstad weg Rekening Rijden 10 1,000,000 350,000 10,000,000 3,500,000 3
Randstad weg Doelgroepstroken 10 1,000,000 350,000 10,000,000 3,500,000 4
Randstad weg Achterlandverbinding A16 10 300,000 274,000 3,000,000 2,740,000 5
Rhein-Ruhr weg A61. 20 150,000 150,000 3,000,000 3,000,000 6
Randstad rail Cargo verbinding Rotterdam-Antwerpen. Rotterdam-Breda-Antwerpen 30 98,000 98,000 2,940,000 2,940,000 7
Randstad weg Achterlandverbinding A2/A58 Amsterdam- Utrecht- Eindhoven- Maastricht 15 180,000 150,000 2,700,000 2,250,000 8
Randstad weg Achterlandverbinding A12 Den Haag – Utrecht – Arnhem - Duitsland 15 180,000 90,000 2,700,000 1,350,000 9
Randstad weg Achterlandverbinding A4+A4 Noord 10 130,000 40,000 1,300,000 400,000 10
Rhein-Ruhr weg A57/E31 10 60,000 50,000 600,000 500,000 11
Rhein-Ruhr rail Opwaardering Grens Venlo Venlo - Kalderkirchen - Vierssen 30 20,000 20,000 600,000 600,000 12
Rhein-Ruhr weg A2/E34 10 50,000 50,000 500,000 500,000 13
Rhein-Ruhr weg A40/E34 10 50,000 50,000 500,000 500,000 14
Rhein-Ruhr weg A57/E31 10 50,000 50,000 500,000 500,000 15
Randstad weg Achterlandverbinding A1 20 20,000 10,000 400,000 200,000 16
Rhein-Ruhr weg A3/E35 5 50,000 50,000 250,000 250,000 17
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Tabel 24: Ranking plannen/projecten Schiphol en Rotterdam 

Gebied Modaliteit Verbinding Prioriteiten Rijk / MIT Schiphol Rotterdam
H: wordt gerealiseerd 
M/L: planstudie

Randstad rail Rondje Randstad L: in onderzoek 2
H: wordt gerealiseerd 
M: planstudie

Randstad rail Betuweroute H: wordt gerealiseerd 2
Randstad weg Rekening rijden M: in onderzoek 3 3
Randstad weg Doelgroepstroken M: in onderzoek 4 4
Randstad weg Achterlandverbinding A16 H: wordt gerealiseerd 5 5

H: wordt gerealiseerd
L: Planstudie
H: wordt gerealiseerd
M/L: planstudie

Rhein-Ruhr weg A61 - 9
Randstad weg A10 Zuidas L; Planstudie 8

H: wordt gerealiseerd
L: Planstudie

Randstad rail Amsterdam Zuidas L: planstudie 10
Randstad rail Cargo spoor R’dam-A’werpen L: Planstudie 6

H: wordt gerealiseerd
L: planstudie

7

Randstad weg A1/A6/A9 9

6

10

Randstad weg Achterlandverbinding A12 8

Randstad weg A4

Achterlandverbinding A2

Randstad weg Achterlandverbinding A1

1 7

Randstad weg Achterlandverbinding A15 1

Randstad weg
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Bijlage V. 'BBHI/marktaandeelcurve' 

Bereikbaarheid wordt bepaald door de 'gegeneraliseerde transportkosten'. Deze kosten bestaan uit de volgen-
de elementen: kosten, betrouwbaarheid, transporttijd en frequentie. Het belang van deze factoren verschilt 
per zending, daarom zijn de gegeneraliseerde transportkosten moeilijk te kwantificeren. Voor het interconti-
nentale goederenvervoer zijn de kosten in het algemeen dominant, reizigers hechten relatief meer belang aan 
reistijd en betrouwbaarheid. In bijlage VII wordt kort ingegaan op de weging van elk van de factoren. 
 
In dit onderzoek staat voor de Rotterdamse haven de containerbereikbaarheid centraal en zijn dus drie moda-
liteiten van belang: weg, spoor en binnenvaart, voor Schiphol gaat het om spoorvervoer en wegvervoer. De 
bereikbaarheid van(uit) een regio verschilt voor elk van deze drie modaliteiten. Een analyse van de bereik-
baarheid van een haven moet dus per modaliteit plaatsvinden.  
 
Bovendien gaat het niet om de 'absolute bereikbaarheid', maar om de 'relatieve bereikbaarheid', ten opzichte 
van concurrerende havens. Deze relatieve bereikbaarheid kan worden uitgedrukt in een 'bereikbaarheidsin-
dex' (BBHI). Deze index geeft aan hoe de bereikbaarheid van een haven zich verhoudt tot de bereikbaarheid 
van concurrerende havens. De bereikbaarheidsindex moet bepaald worden per regio en per modaliteit.  
 
De BBHI kan worden berekend door als eerste een index te maken van de relatieve positie van de 'thuisha-
ven' (in dit geval Rotterdam resp. Schiphol) op het gebied van kosten, snelheid, betrouwbaarheid en frequen-
tie in een bepaalde regio (N.B. voorzover beschikbaar: de BBHI is meestal niet perfect te berekenen, omdat 
niet alle gegevens voorhanden zijn. Daarom wordt vaak gewerkt met benaderingen, zoals op basis van af-
stand. Voor het wegtransport is dit een vrij redelijke benadering. Een BBHI op basis van alleen kosten is 
betrouwbaar als de kosten dominant zijn en de overige factoren niet sterk verschillen tussen zeehavens. Voor 
de binnenvaart is dit, met name voor de vergelijking tussen Rotterdam en Antwerpen een redelijke aanname). 
Door de index van 'thuishaven' op 100 te zetten wordt duidelijk hoe Rotterdam en Schiphol scoren ten op-
zichte van concurrerende havens. Daarbij wordt in deze rapportage gekozen voor een index waarbij een ho-
gere score op de index betekent dat Rotterdam ten opzichte van concurrerende havens relatief slecht scoort. 
Deze schaal (hoger is slechter) komt overeen met eerdere studies waarbij met vergelijkbare indexen is ge-
werkt.  
 
Als deze deelindexen bekend zijn, kan de BBHI eenvoudig uit deze gegevens berekend worden, rekening 
houdend met de wegingsfactoren voor elk van de relevante variabelen. Eventueel kan dus ook rekening wor-
den gehouden met marktsegmenten, bijvoorbeeld waar snelheid extra belangrijk is. Een waarde van 50 bete-
kent dat de 'thuishaven' verhoudingsgewijs twee keer zo goed bereikbaar is als de meest concurrerende ha-
ven. Een waarde van 200, betekent dat de 'thuishaven' verhoudingsgewijs twee keer zo slecht bereikbaar is 
als de beste bereikbare haven. In dat geval zal de haven geen significant marktaandeel hebben. In Noordwest-
Europa is er bijvoorbeeld dermate veel concurrentie dat een zeehaven maar een beperkt marktgebied zal 
hebben waar de BBHI onder de 80 ligt. De meeste lading komt uit regio's waar de BBHI tussen de 80 en 120 
ligt. Boven de 120 zal de zeehaven geen substantieel marktaandeel kunnen veroveren. Voor Schiphol gaat 
een soortgelijke vergelijking op. Voor infrastructuurprojecten is te schatten hoe ze de BBHI naar een bepaal-
de achterlandregio kunnen beïnvloeden. 
 
In de analyse voor Rotterdam is betrouwbaarheid voor spoor en binnenvaart niet meegenomen, omdat er geen 
overtuigende aanwijzingen zijn dat de betrouwbaarheid een 'discriminerende factor' is tussen de verschillende 
zeehavens. Voor de weg is uitgegaan van een betrouwbaarheidsindex van Antwerpen van 98 en Hamburg 
105, ten opzichte van de Rotterdamse index van 100, ongeacht uit welke regio de goederen vervoerd worden. 
Dit is te rechtvaardigen omdat de meeste congestie in de havenregio voorkomt. Deze aanname sluit redelijk 
aan bij de perceptie van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. 
 
Voor de analyse van Amsterdam zijn eveneens geen betrouwbaarheidsfactoren meegenomen, daar relevante 
informatie over de waarde die deze factor zou moeten verkrijgen niet voorhanden was. 
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Figuur 23: Bereikbaarheidsindex 

 
Er bestaat een algemeen geldend verband tussen bereikbaarheid (de BBHI) en het marktaandeel van een 
haven: voordat er een bepaald bereikbaarheidsniveau is bereikt is de concurrentiepositie van de haven derma-
te zwak dat er geen substantieel marktaandeel gerealiseerd wordt. Als die grens 'doorbroken' wordt gaat het 
marktaandeel fors stijgen. Niet in alle regio's is dit mogelijk: zelfs al is de infrastructuur naar Zuid-Italië 
vanuit Rotterdam prima, dan nog zal de bereikbaarheidsindex onder de grens blijven, omdat de afstand naar 
Rotterdam zo groot is dat de transportkosten en tijd niet concurreren met andere havens. Als de bereikbaar-
heidsindex vanuit Rotterdam een zeer hoge kwaliteit heeft, levert een aanvullende verbetering van de bereik-
baarheid weinig op, omdat het marktaandeel al zeer fors is. Bovenstaande beschrijving is grafisch weer te 
geven met behulp van een 'BBHI/marktaandeelcurve'. 
 

Het gebied boven de tweede grenswaarde is het 'captive' gebied, het gebied tussen de 2 grenswaarden het 
contestable achterland. 

5.1.3 De vorm van de BBHI/marktaandeelcurve 
De vorm van de bovenstaande curve verschilt per regio en per modaliteit. Een score van 200 voor Rotterdam 
betekent dat de bereikbaarheid van andere havens substantieel beter is. In deze regio's is het marktaandeel 
dus zeer beperkt. Als de score van Rotterdam 50 is, is de bereikbaarheid dermate goed dat Rotterdam een 
marktaandeel van bijna 100% heeft.  
 
Als de score van Rotterdam 100 is, is de bereikbaarheid ongeveer evengoed als die van de beste concurrent. 
In dit geval zal het marktaandeel ergens tussen de 30 en 50% liggen, ervan uitgaande dat er altijd één sterke 
concurrent is en in veel gevallen meerdere havens een substantieel marktaandeel hebben. 
 
Het verloop van de curve geeft inzicht in de concurrentiedynamiek in de regio: als de ladingstromen niet aan 
één haven gebonden zijn en eenvoudig verschuiven naar een andere haven is de 'helling' van de curve erg 
steil. 
 
De vorm van de curve is daarnaast ook verschillend per modaliteit. Voor spoor en binnenvaart zijn verbin-
dingen cruciaal en onderscheidend. Zonder verbindingen kan een haven geen marktaandeel verwerven. In 
deze markten zal een haven dus eenvoudiger een groot marktaandeel kunnen halen: als alleen Rotterdam via 
de binnenvaart verbonden is met een regio, is het marktaandeel zeer hoog, omdat de andere havens geen goed 
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alternatief bieden. Deze situatie kan voorkomen door de schaalvoordelen in de binnenvaart: er is een bepaald 
minimaal volume nodig om concurrerende diensten aan te kunnen bieden. Wordt deze 'drempel' niet gehaald, 
dan wordt de regio niet bediend.  

5.1.4 De positie van Rotterdam op de BBHI/marktaandeelcurve 
De plaats van een haven (in dit geval Rotterdam) op de curve is te bepalen aan de hand van het marktaandeel 
dat een haven heeft. In captive regio's bevindt de haven zich op het hoge deel van de curve, op regio's in het 
vechtgebied bevindt de haven zich op het steile deel van de curve, en in regio's waar de bereikbaarheid van 
Rotterdam niet concurrerend is ten opzichte van andere havens is Rotterdam gepositioneerd op het lage deel 
van de curve. De positie van havens op deze curve is een stap om de gevolgen van een verbetering van de 
BBHI op het marktaandeel van de haven te analyseren. 

Figuur 24: Effecten bereikbaarheid Midden-Duitsland, Zuid-Italië, Noord-Holland 
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Bijlage VI. Bereikbaarheidsindex - Casestudy Straatsburg 

De regio Straatsburg is economisch gezien een middelgrote regio in Europa. In de containermarkt is de regio 
bij uitstek een 'vechtgebied', waar verschillende havens elkaar sterk beconcurreren. De drie havens met een 
redelijk marktaandeel zijn Rotterdam (ongeveer 20-30% marktaandeel), Antwerpen (ongeveer 40-55% 
marktaandeel) en Le Havre (ongeveer 10/15% marktaandeel). De Noord-Duitse havens spelen geen rol van 
betekenis. 
 
De regio wordt bediend door alle drie de modaliteiten, maar het spoorvervoer speelt een zeer beperkte rol. 
Vanuit Le Havre worden containers op het spoor gezet, maar uit zowel Rotterdam als Antwerpen is dit nau-
welijks het geval. Het marktaandeel van spoorvervoer is sinds 2000 gedaald tot minder dan 1% van de goede-
renstromen, in absolute aantallen gaat het nog maar om minder dan 1.000 containers. In deze case worden 
dus alleen de binnenvaart en het wegvervoer behandeld. 

Het wegvervoer 
De bereikbaarheidsindex voor het wegvervoer van Rotterdam is berekend op 116.9. De concurrentie van Le 
Havre is hierin niet meegenomen. De grootste concurrent is duidelijk Antwerpen. Berekenen we de Antwerp-
se BBHI op dezelfde manier als die van Rotterdam, dan komt die uit op 85.9. Daaruit blijkt dat Antwerpen 
beter bereikbaar is dan Rotterdam. Dat moet zich ook uiten in het marktaandeel van Antwerpen. Over het 
marktaandeel zijn geen betrouwbare cijfers voorhanden5. Figuur 25 geeft de ligging van Straatsburg t.o.v. 
belangrijke wegen. 

Figuur 25: Verbindingen Straatsburg 

 
Deze figuur laat de gunstiger ligging van Antwerpen zien. De snelste route van Straatsburg naar Rotterdam is 
via Antwerpen, de route via Duitsland is ongeveer 50 kilometer extra en duurt zo'n 30 minuten langer (Rou-
tenet 2003). Ten opzichte van Antwerpen is Rotterdam zo'n 100 kilometer verder en ruim een uur langer 
rijden. De relevante corridor om iets aan de BBHI te verbeteren is dus het stuk tussen Rotterdam en Antwer-

                                                           
5  Het cijfer volgens BCI (57%) kan niet kloppen, in de binnenvaart blijkt uit betrouwbare cijfers het marktaandeel zo'n 40% te zijn, 

terwijl daar Rotterdam veel concurrerender is dan over de weg. 
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pen, in het andere geval profiteren beide havens ervan. De Nederlandse corridor is echter niet meer dan 10% 
van het totale traject, en kost ook maar zo'n 10% van de totale transporttijd. Hieruit blijkt dat een verbetering 
van de 'performance' van dit deel van het traject niet leidt tot een spectaculaire verbetering van de BBHI.  
 
Op de Nederlandse corridor is er wel een vrij grote kans op vertraging door congestie: op het traject Breda-
Dordrecht is er, komende vanuit Dordrecht, in de avondspits een gemiddelde snelheid van 55 kilometer per 
uur. In de omgekeerde richting en in de ochtendspits is er geen probleem: de trajectsnelheid is dan tegen de 
80 kilometer per uur. Tussen Dordrecht en Rotterdam is er in de ochtendspits enige vertraging: een traject-
snelheid van rond de 60 kilometer per uur. In de omgekeerde richting en de avondspits is het probleem hier 
beperkt, met trajectsnelheden rond de 70 kilometer per uur. 
 
Een grove schatting van de effecten van het wegnemen van deze congestie op de BBHI laat zien dat dit effect 
zeer beperkt is: ervan uitgaande dat hiermee de gemiddelde snelheid van ongeveer 20% van de vrachtauto's 
(die in de betreffende spits onderweg zijn) omhoog gaat naar 80 kilometer per uur (een verbetering van ge-
middeld rond de 25%), gevoegd bij het feit dat deze trajecten zo'n 10% van het totale traject beslaan, levert 
dit een verbetering op van de gemiddelde totale reistijd met 0,5%. Uitgaande van een directe relatie tussen 
reistijd en kosten (een overschatting) zouden ook de kosten dalen met rond 0,5%. De BBHI zou hierdoor 
verbeteren van 116.9 naar 116.4.  
 
De verbetering van de BBHI kan leiden tot een toename van het marktaandeel. Het huidige marktaandeel is 
niet bekend, maar zal rond de 10% liggen. Het gaat dan om ongeveer 7500 wegcontainers per jaar. De toe-
name van de BBHI kan leiden tot iets meer marktaandeel, maar deze stijging zal niet substantieel zijn. Figuur 
26 geeft de verschuiving weer.  

Figuur 26: Effecten verbetering marktaandeel met 10% 

 
Het gaat dan om een vergroting van het marktaandeel met ongeveer 0,3 tot 0,5 procentpunten, zo'n 200-400 
TEU per jaar. 
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Straatsburg binnenvaart 
De concurrentiepositie van Rotterdam in de binnenvaart is veel sterker: de haven heeft hier een marktaandeel 
van ongeveer 40%, zo'n 25-30.000 containers per jaar. De tarieven per binnenvaart liggen voor Rotterdam en 
Antwerpen ongeveer gelijk, maar in de meeste diensten, zowel import als export, is de vaartijd 1 dag sneller 
vanuit Rotterdam. De frequentie is ook vrijwel gelijk. De BBHI voor Rotterdam, op basis van de drie boven-
staande factoren is dus lager dan 100, namelijk 96.2. dat wil zeggen dat Rotterdam beter scoort dan Antwer-
pen. Opvallend is dat ondanks de lagere BBHI Rotterdam toch minder marktaandeel heeft dan Antwerpen! 
Antwerpen heeft een BBHI van 104 en een marktaandeel van 46%. Hier ligt dus een potentie om lading te 
winnen. Gegeven de betere BBHI moet Rotterdam het marktaandeel tot ongeveer 50% kunnen opschroeven. 
Onderstaand plaatje geeft dat weer. 

Figuur 27: Vergelijking Rotterdam/Antwerpen bij verbetering BBHI Rotterdam 

 
Figuur 27 geeft aan dat Rotterdam bij een gelijkblijvende BBHI al lading moet kunnen winnen. Het gaat om 
ongeveer 600 - 7.000 TEU per jaar. Als de BBHI wordt verbeterd moet het marktaandeel verder kunnen 
oplopen, zeker als Antwerpen deze verbetering niet kan volgen. De meest voor de hand liggende verbetering 
is een shuttle service, die heen en weer gaat tussen Rotterdam en Straatsburg. Een dergelijke dienst zou de 
BBHI met ongeveer 4 'punten' kunnen verbeteren, van 96.2 naar ongeveer 92. Dat zou ongeveer 3.000 extra 
containers kunnen opleveren. 
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Bijlage VII. Bereikbaarheidsindex - Casestudy Schiphol 

Conform de methodiek voor de berekening van de relatieve bereikbaarheid zoals gehanteerd in de analyse 
van de bereikbaarheid van de Mainport Rotterdam, is ook voor Schiphol een eerste verkennende analyse 
gemaakt. De bereikbaarheid ten opzichte van concurrerende luchthavens, de zogenaamde relatieve bereik-
baarheid, is weergegeven in de bereikbaarheidsindex (BBHI). Deze bereikbaarheidsindex is idealiter opge-
splitst per regio en modaliteit, aangezien de concurrentiepositie van een luchthaven verschilt voor deze twee 
elementen. 
 
In de onderstaande vereenvoudigde analyse zijn zowel de huidige situatie als twee casestudies uitgewerkt. De 
concurrerende luchthavens die in deze analyse zijn meegenomen zijn Parijs en Frankfurt. De casestudies 
betreffen de aanleg van de HSL-Zuid en de HSL-Oost. De regio's waarvoor de analyses zijn gemaakt zijn 
Brussel, Düsseldorf en Luik. 
 
Relatieve bereikbaarheid is van een veelheid van factoren afhankelijk. In deze analyse zijn de elementen 
reistijd, gegeneraliseerde kosten en frequentie meegenomen in de berekening van de BBHI. Idealiter zou je 
ook elementen als betrouwbaarheid mee willen nemen in je analyse, dit element is echter in de onderliggende 
berekening niet meegenomen, aangezien inzicht in deze gegevens niet voorhanden was. Reistijden, kosten en 
frequenties zijn voor de huidige situatie bepaald aan de hand van huidige dienstroosters voor de Thalys en de 
ICE. Voor de twee casestudies is op basis van beschikbare literatuur een inschatting gemaakt van de verande-
ring van deze factoren. 
 
De index voor Schiphol is op 100 gezet, waardoor duidelijk wordt hoe Schiphol scoort ten opzichte van de 
twee concurrerende luchthavens. Opgemerkt dient te worden dat ervoor gekozen is dat een hogere score op 
de index betekent dat Schiphol ten opzichte van concurrerende luchthavens relatief slecht scoort.  
 
Om van de BBHI een goed interpreteerbare indicator te maken, moeten onder- en bovengrenzen aangegeven 
worden. Als ondergrens is de waarde 50 gekozen, wat betekent dat Schiphol verhoudingsgewijs twee keer zo 
goed bereikbaar is als de meest concurrerende haven. Als bovengrens geldt 200, hetgeen betekent dat Schip-
hol verhoudingsgewijs twee keer zo slecht bereikbaar is als de beste concurrerende zeehaven.  
 
Als de indexen voor de verschillende onderdelen van de BBHI bekend zijn, kan de samengestelde BBHI uit 
deze gegevens berekend worden, waarbij een inschatting is gemaakt van het belang van elk van de drie ele-
menten in de BBHI. Voor deze analyse zijn de volgende gewichten toegekend: 
• Reistijd: 20% 
• Gegeneraliseerde kosten: 70% 
• Frequentie: 10% 
 
Voor de berekening van de gegeneraliseerde kosten is gebruik gemaakt van de door AVV (1998) gehanteerde 
values of time per modaliteit, omgerekend naar 2002 cijfers (zie tabel 25). 

Tabel 25: Value of Time per modaliteit, RAND Europe op basis van AVV (1998) 

Value of Time 2002 (EUR per uur) zakelijk overig 
Auto 27.10 5.25 
Trein 16.68 4.73 
 
N.B.: In de samengestelde BBHI is de aanname gedaan dat de verhouding zaken-/niet-zakenreizigers 50-50 is. 
 
De aannames voor de casestudies staan in.tabel 26. 
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Tabel 26: Aannames Casestudies 

Traject HSL - Zuid HSL - Oost 
 reistijd kosten frequentie reistijd kosten frequentie
Schiphol-Brussel -60 min +25% +100% n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Schiphol-Luik -37 min +100% +50% n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Schiphol-Düsseldorf n.v.t. n.v.t. n.v.t. -24 min +25% +100% 
 
Berekening van de samengestelde BBHI voor Schiphol levert vervolgens de volgende resultaten op:  

Tabel 27: Samengestelde BBHI voor Schiphol 

BBHI -HSL Huidige situatie HSL-Zuid HSL-Oost 
Brussel 98 98 98 
Luik 94 137 94 
Düsseldorf 105 105 114 
 
In de huidige situatie doet Schiphol het qua relatieve bereikbaarheid in de regio's Brussel en Luik beter dan 
de concurrerende luchthavens. 
 
Opgemerkt dient te worden dat deze analyse zeer beperkt en dus alleen illustratief voor de methodiek is, 
aangezien niet alle concurrerende luchthavens in de analyse zijn meegenomen. Tevens zou het interessant 
zijn om het aantal regio's (vechtgebieden) uit te breiden om een beter beeld van de positie van Schiphol te 
krijgen en de analyse uit te breiden naar andere modaliteiten zoals de auto. 
 
In de volgende plaatjes wordt een eerste aanzet gemaakt om het verband tussen bereikbaarheid (BBHI) en het 
marktaandeel van de luchthaven weer te geven. In beide casestudies blijkt dat de samengestelde BBHI ver-
slechtert na invoering van HSL-Oost of HSL-Zuid. Dit is met name te wijten aan de hoge kosten die in dit 
voorbeeld zijn vastgesteld voor de invoering van deze twee alternatieven en het zware gewicht dat aan de 
gegeneraliseerde kosten wordt meegegeven voor de berekening van de samengestelde BBHI. Wordt voor het 
berekenen van de BBHI alleen gekeken naar de reistijden, dan zou een aanzienlijke verbetering te zien zijn in 
de relatieve bereikbaarheid van Schiphol. Een andere mogelijkheid zou zijn om het onderscheid tussen zaken- 
en niet-zakenreizigers in stand te houden en daar een aparte BBHI voor te berekenen, waarbij je de gewichten 
van het belang van de verschillende elementen van de samengestelde BBHI aanpast aan het type reiziger. Dit 
zou dus kunnen inhouden dat voor zakenreizigers het element 'reistijd' een veel groter gewicht zou krijgen dan 
de gegeneraliseerde kosten, met als eindresultaat dus een aanzienlijke verbetering in de BBHI en daarbij het 
marktaandeel van Schiphol. 

Figuur 28: BBHI en marktaandelen Schiphol 
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De loop van de curve van de marktaandelen is van belang om de effecten van invoering van HSL-Zuid of  
-Oost op de marktaandelen goed in kaart te krijgen. Indien de curve vlakker verloopt (e.g. in een regio met 
een matige marktdynamiek) heeft de verslechtering van de BBHI zoals hier geschetst veel minder invloed op 
het marktaandeel dan wanneer de curve een steiler verloop kent (markt met grote marktdynamiek). Om tot 
een goede analyse te komen is het van belang om in vervolganalyses deze marktaandelen nauwkeuriger in 
kaart te brengen. 
 



Bereikbaarheid en Concurrentiekracht van Mainports en de Randstad 

 56 
 

Bijlage VIII. Analyse zakelijke herkomstmarkt Schiphol 

In onderstaande tabel wordt duidelijk gemaakt wat de basis is voor de mainport Schiphol. De mainport is 
gebouwd op een mix van transfer- en Herkomst-Bestemmingsverkeer, ook wel Origin-Destination (O&D) 
verkeer genoemd. Van de ongeveer 40 mln. aankomende en vertrekkende passagiers is 50% overstapper, de 
O&D-basis is derhalve rond de 20 mln. passagiersbewegingen. Daarvan zijn er rond de 5 mln. charter of low 
cost, hetgeen 15 mln. passagiersbewegingen overlaat voor reguliere luchtvaartmaatschappijen. Een aankomst 
en vertrek maken samen een trip of roundtrip, die door dezelfde persoon wordt gemaakt. Van de 7,5 mln. 
roundtrips op reguliere luchtvaartmaatschappijen bestaat dan weer 40% uit non-business passagiers. Evenals 
de transferreizigers en de low cost/charterreizigers hebben deze andere keuzes dan via Schiphol te reizen. 
Deze zijn 'footloose'. Er blijven dus 4,5 mln. reizen over die een zakelijk karakter hebben. Daarvan zijn er 
weer 30% bezoekers. Kortom reizigers die ook een keuze hebben, hetgeen betekent dat er rond 3,0 mln. rei-
zen van Schiphol worden gemaakt door werknemers van in Nederland gevestigde bedrijven. Deze reizigers 
zijn de frequent flyers en er is ingeschat dat het gemiddeld aantal trips per jaar op 15 ligt. Dat wil zeggen dat 
er rond de 200.000 klanten zijn, die de basis vormen voor de mainport. Deze klanten zijn op twee manieren 
de basis. Ten eerste voor de luchtvaartmaatschappijen. Deze reizigers willen korte reistijden en grote flexibi-
liteit en betalen dus de hoogste ticketprijzen. Ten tweede werken deze reizigers bij internationaal opererende 
bedrijven en leveren ze direct toegevoegde waarde aan de regionale economie. 

Tabel 28: Passagiersbewegingen Schiphol 

2002 Schiphol (000) 
Totaal Passagiersbewegingen 40.000 
O&D  20.000 
Netto  20.000 
Low cost/charter  5.000 
Netto  15.000 
 Roundtrips 7.500 
Non business (40%) 3.000 
Netto  4.500 
Bezoekers (30%) 1.350 
Business NL  3.150 
Gemiddeld aantal trips per jaar 15  
Aantal klanten  210.000 
 
De toegevoegde waarde van transferreizigers, charter en low cost passagiers is beperkt tot de bestedingen op 
de luchthaven en de werkgelegenheid bij Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. Datzelfde geldt voor de 
non-business reizigers op reguliere lijndiensten, hoewel buitenlandse toeristen wel een bijdrage aan de eco-
nomie leveren. Bezoekende zakelijke passagiers leveren via hotelovernachtingen en congresbezoek een wat 
hogere bijdrage aan de economie dan de toeristische buitenlander.  
 
Het staat echter buiten kijf dat de herkomst zakelijk reiziger de grootste bijdrage aan de economie levert. 
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Bijlage IX. Beantwoording onderzoeksvraag 

In dit rapport zijn de drie in de inleiding geformuleerde onderzoekspunten als volgt beantwoord. 
1. Het in kaart brengen en ordenen van alle projecten, initiatieven en beleidsvoornemens op het gebied 

van verkeer en vervoer, die invloed hebben op de concurrentiepositie, mobiliteit en bereikbaarheid 
van de Randstad.  
De beantwoording van deze vraag heeft plaatsgevonden in hoofdstuk 3. De methodologie is beschre-
ven in de bijlagen II en III. 

2. Het verder operationeel ontwikkelen van het concurrentie- en bereikbaarheidsbegrip. 
Dit is gebeurd in hoofdstuk 2 waar een verband is gelegd tussen de concurrentie-elementen van de 
mainports en de concurrentiekracht van de regio. Het begrip concurrentie is geoperationaliseerd in 
hoofdstuk 4. Daarbij is concurrentie weergegeven op macro-economisch niveau, vestigingsplaatsfac-
toren en mainports. 

3. Het beschrijven van de effectiviteit van de verschillende projecten in termen verbetering van de con-
currentiepositie, economische waardecreatie en bereikbaarheid en het daaruit afleiden van de strate-
gische doelstellingen voor de Randstad. 

 
De bereikbaarheidsprojecten zijn gewaardeerd op basis van reistijdverbetering en marktaandeel winst. De 
effectiviteit van bereikbaarheidsmaatregelen ten opzichte van ander economisch beleid is weergegeven in 
hoofdstuk 4. Dit is echter pas een eerste aanzet. 
 
Het afleiden van strategische doelstellingen is gebaseerd op de conclusies in de hoofdstukken 2, 3 en 4. De 
doelstellingen en bijbehorende agenda zijn te vinden in hoofdstuk 5. 
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