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Het vervoer van mensen en vracht is de afgelopen jaren drastisch 
gestegen, en volgens de verwachtingen zal dit nog verder toenemen.  
In Noordwest-Europa zet congestie de bereikbaarheid onder druk,  
terwijl het infrastructuurnetwerk in veel nieuwe lidstaten nog tekort-
schiet. Het vracht- en personenvervoer en de vervoerswijzen laten  
binnen Europa ook verschillen zien. Hoe heeft deze belangrijke econo-
mische sector zich ontwikkeld?

Elke dag razen miljoenen mensen en tonnen vracht over de snel- en  
spoorwegen en door de luchtwegen van Europa. De vervoersector raakt 
alle overige (maatschappelijke) terreinen: zonder transport verschijnt  
er niemand op het werk, kan er niemand op vakantie gaan en zouden de 
supermarktschappen leeg blijven. Transport is een noodzakelijke voor-
waarde voor vrijwel alle economische en sociale activiteiten. Transport is 
ook een grootverbruiker van energie en veroorzaakt veel milieuvervuiling 
[>Milieuvervuiling]. Het is dan ook niet verrassend dat de sector warme 
aandacht geniet van beleidsmakers, ook op Europese schaal. [>Het regio- 
en transportbeleid]. (Zie figuur 126)

Omvang en groei

De Europese vervoersector is goed voor 7,5 miljoen banen en 13,3 procent 
van de consumptieve bestedingen van huishoudens (Eurostat 2005e: 106). 
In de afgelopen decennia zijn de reisafstand en het volume van het vervoer 
sterk opgelopen. De verwachting is dat beide verder zullen toenemen, 
vooral in de nieuwe lidstaten, en zowel in het vracht- als personenvervoer. 
Een belangrijke verklaring daarvoor is de economische groei [>Welvaart 
en groei]. Als consumenten meer geld te besteden hebben, kunnen ze 
meer goederen kopen en vaker op reis. Bovendien krijgen zij bij econo-
mische groei meer vervoermiddelen ter beschikking. Economische groei 
gaat dan ook vaak gepaard met een toename van het transport, en een 
goede bereikbaarheid wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor 
economisch succes. Het is daarom niet verwonderlijk dat eu-fondsen uit 
het regiobeleid voor een groot deel worden gebruikt voor infrastructuur, 
in de verwachting dat deze investering de regionale economie zal stimu-
leren [>Het regio- en transportbeleid]. (Zie figuur 127, 128, 129)
 Hoe ziet het Europese infrastructuur- en transportnetwerk eruit en 
welke ontwikkelingen hebben zich daarin voorgedaan? We onderschei-
den dat netwerk hierna afzonderlijk voor het transport over de weg, het 
spoor, het water en de lucht.
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Transport over de weg

Het eu-25-snelwegennet is (in 2003) bijna 56.000 km lang. Het grootste 
deel daarvan (95 procent) ligt in de eu-15 (Eurostat 2005d). De meeste 
‘snelwegkilometers’ liggen in Duitsland, Frankrijk en Spanje: deze drie 
landen tellen samen meer dan 32.000 km snelweg. De dichtheid van snel-
wegen (km per km²) levert een ander beeld op. Hier scoort Nederland  
het hoogst, met 61 km/1.000 km²; dat is ongeveer viermaal zo hoog als  
het Europese gemiddelde (Eurostat 2005d: 80-81).
 Kijken we naar het autobezit, dan staan echter Luxemburg en Italië 
bovenaan, met respectievelijk 659 en 581 voertuigen per 1.000 inwoners 
(Eurostat 2006). Dit betekent niet dat er per se meer congestie is in deze 
landen. Ook Nederland, met de hoogste fysieke dichtheid van snelwegen, 
heeft een betrekkelijk lage snelwegdichtheid per inwoner (espon 1.2.1 
2004: 175). (Zie figuur 130)
 Vanuit een Europees schaalniveau kan de ‘potentiële bereikbaarheid’ 
van een gebied per vervoermiddel in kaart worden gebracht door het  
aantal mensen te tellen dat zich binnen een bepaalde reistijd van dat 
gebied bevindt. Uitgebreider analyses maken gebruik van modellen  
waarin de aantrekkelijkheid van gebieden wordt gewogen tegen de reis-
kosten om deze te bereiken. Uit deze modelberekening van espon (1.2.1 
2004) blijkt dat het Europese wegennet in termen van potentiële bereik-
baarheid sterk is gecentraliseerd, met steden als Köln en Koblenz als 
zwaartepunt. (Zie figuur 131)

Transport over het spoor

Het eu-25-spoornetwerk is vele malen langer dan het snelwegennetwerk, 
namelijk rond de 200.000 km. Hoewel ook hiervan een groot deel in de 
eu-15 ligt, lijkt het spoornetwerk iets beter verdeeld dan het snelwegen-
net. In tegenstelling tot de situatie op de Europese wegen, is er in de  
afgelopen jaren op de spoorwegen weinig veranderd. Zo is het totale 
vrachtvolume ongeveer gelijk gebleven (Eurostat 2005d: 113).
 Duitsland, Frankrijk en Polen nemen de meeste ‘spoorwegkilometers’ 
voor hun rekening: samen bijna de helft van alle spoorwegen in de eu-25. 
Polen wordt op de voet gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Italië en 
Spanje. Deze drie landen zijn samen goed voor een kwart van alle spoor-
wegen in de eu-25. In netwerkdichtheid (km/km²) scoren Tsjechië,  
België en Luxemburg het hoogst, en Estland, Griekenland en Finland  
het laagst (Eurostat 2005d: 78-79). Rekening houdend met het aantal 
inwoners in een gebied, verandert het beeld aanzienlijk: in regio’s waar 
weinig mensen wonen, maar er toch spoorlijnen zijn (dat wil niet zeggen 
een station!), is de dichtheid hoog (espon 1.2.1 2004: 193). (Zie figuur 132)
 De bereikbaarheid over het spoor is net zo geconcentreerd als die bij  
het snelwegennet, met ongeveer hetzelfde zwaartepunt. Ook hier zijn  
de buitengrenzen van het Europese territorium het minst bereikbaar.  
(Zie figuur 133)

Transport over het water

De bruikbaarheid van binnenlandse waterwegen is meer dan die van het 
spoor en de weg afhankelijk van de topografie van landen; dit verklaart 
ook de grote verschillen binnen de eu op dit terrein. Finland, Duitsland  
en Frankrijk hebben het meest omvangrijke netwerk: samen meer dan 
20.000 km binnenwater. Nederland heeft meer dan 5.000 km aan water-
wegen. In dichtheid is ook hier Nederland koploper van de eu, met  
123 km/1.000 km²; dat is tweemaal zo hoog als in België (tweede in de 
rangorde) en ruim tien keer hoger dan het Europese gemiddelde (Euro-
stat 2005d). (Zie figuur 134)
 Deze gegevens over de binnenvaart weerspiegelen enigszins het 
belang van de zeevaart. Voor containers staat de eerste Finse haven pas  
op de 24ste plaats van Europese havens. Duitsland staat wel met twee 
havens in de top vijf en Frankrijk heeft de eerste haven op de negende 
plaats. Rotterdam is nog steeds de grootste containerhaven, al is het  
steeds meer dringen aan de top. Naar tonnen gemeten is de positie van 
Rotterdam redelijk stabiel: het volume is al jaren groter dan dat van de 
tweede (Antwerpen) en derde haven (Hamburg) bij elkaar opgeteld 
(Rozenblat & Cicille 2003).
 Opvallend is de snelle opkomst van de Spaanse haven Algeciras. Deze 
haven verwerkte in 1970 slechts 8 miljoen ton vracht en had daarmee een 
grote achterstand op de Noordwest-Europese havens. Tot 2003 is het 
volume opgelopen tot 57 miljoen ton, waarmee Algeciras in 2003 op de 
zevende plaats van Europa staat. Dit laat zien hoezeer de markt voor  
zeevracht in beweging is. (Zie figuur 135)

Transport door de lucht

Het luchtverkeer is traditioneel streng hiërarchisch geordend op inter-
nationale schaal, samenhangend met redenen van veiligheid en de (techni-
sche) geschiedenis van het luchtruim. Verdragen tussen landen vormden 
de basisstructuur van de ordening van het luchtruim. Tegenwoordig 
beschikken we over satellieten en kan de positie van elk vliegtuig nauw-
lettend in de gaten worden gehouden.
 Technische ontwikkelingen hebben veel veranderingen teweeg-
gebracht in het netwerk, merkbaar in het almaar toenemende aantal  
verbindingen tussen regionale luchthavens [>Toerisme]. Dit hangt samen 
met de opkomst van de zogenoemde low-cost carriers vanaf de jaren 
negentig [>Toerisme]. Deze luchtvaartmaatschappijen, die in hun organi-
satiemodel op alle mogelijke kosten bezuinigen, hebben een voorkeur 
voor regionale luchthavens. Wat opvalt bij de bereikbaarheidskaart van 
het luchtverkeer (zie figuur 138),  is dat deze, vergeleken met die van het 
spoor en de snelwegen, veel meer spreiding vertoont. Er is veel minder 
sprake van een kern en een periferie, veeleer van een polycentrischer 
patroon.  Toch zijn de nationale luchthavens in alle landen nog nadruk-
kelijk het grootst. (Zie figuur 136, 137, 138)
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Figuur 126. Infrastructuur in de eu. Bron: Eurostat (2005g)

(* gegevens 2001; - onbekend)
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Lengte snelwegen 

(km)

Snelwegdichtheid 

(km/1.000km²)

Lengte spoorwegen 

(km)

Spoordichtheid 

(km/1.000km²)

Lengte waterwegen 

(km)

Waterwegendicht-

heid (km/1.000km²)

Aantal auto’s per 

1.000 inwoners

België 1.729 57 3.521 115 1.527 50 463

Cyprus 268 29 - - - - 405

Denemark 1.027 23 2.273 64 - - 351

Duitsland 12.044 34 36.054 100 6.642 19 541

Verrenigd Koninkrijk 3.609 15 17.050 70 1.065 4 447

Estland 98* 2 959 21 320 7 295

Finland 653 2 5.851 17 7.872 24 422

Frankrijk 10.379 19 29.269 57 5.637 10 490

Griekenland 742* 6* 2.414 18 6 - 331

Hongarije 542 6 7.950 83 1.440 15 259

Ierland 176 2* 1.919 27 - - 371

Italië 6.487 21 16.287 53 1.477 5 590

Letland - - 2.270 35 - - 265

Litouwen 417 6 1.774 27 477 7 340

Luxemburg 147 44 275 106 37 14 643

Malta - - - - - - 508

Nederland 2.541 61 2.811 68 - 123 424

Oostenrijk 1670 20 5.787 67 351 4 495

Polen 405 1 19.900 67 3.640 12 287

Portugal 2.002 20 2.818 30 - 1 558

Slowakije 313 6 3.657 75 172 4 247

Slovenië 477 23 1.229 61 - - 459

Spanje 10.296 20 14.387 33 - - 460

Tsjechië 518 7 9.612 122 664 8 357

Zweden 1.591 3 9.882 25 - 1 453

eu-25 55.965 14 197.949 51 - 9 463

eu-15 53.104 16 150.598 48 30.447 9 495
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Figuur 127. Groei van het totale transport eu-15 en bbp. Bron: ec (2003)
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Figuur 128. Groei van het goederentransport per vervoerswijze. Bron: Eurostat (2005g)
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Figuur 129. Groei van het passagierstransport per vervoerswijze. Bron: Eurostat (2005g)
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Figuur 130. Het wegennet in Europa. Bron: Gisco (2002)
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Figuur 131. Toegankelijkheid via de weg. Bron: espon 1.2.1 (2004)
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Figuur 132. Het spoorwegennet in Europa. Bron: Gisco (2002)



at l a s eu ro pa �9� �9� 

Hoog

Laag

Figuur 133. Toegankelijkheid via het spoor. Bron: espon 1.2.1 (2004)
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Figuur 134. Waterinfrastructuur in Europa. Bron: espon 2.1.1.(2005)
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Vrachtvervoer via zeehavens in 1999  
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Figuur 135. De grootste havens van Europa. Bron: Rozenblat & Cicille (2003)
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Figuur 136. Aantal passagiers op Europese luchthavens, 2001. Bron: Rozenblat & Cicille (2003)
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Figuur 137. lcc-netwerken in Europa, 1999 en 2003. Bron: Gordijn e.a. (2005)
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Figuur 138. Toegankelijkheid via de lucht. Bron: espon 1.2.1 (2004)




