
VERVOER

Straks rustiger
spits dankzij
thuiswerken
‘Met alle narigheid enhet ver-
driet dat het coronavirusmet zich
meebrengt, is dit eenongelooflijk
interessante tijd voormobiliteits-
onderzoekers.’ VoorErikVerhoef,
hoogleraar ruimtelijke econo-
mie, staat vrijwel vast dat het
massale thuiswerken structureel
invloedgaat hebbenop verkeers-
stromenals de economie straks
weerherstelt.Dankzij de ervaring
met thuiswerkenen vergaderen
opafstand is hetnieuwedeeltijd-
werken in aantocht.
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. Een grote groep men-
sen doet nu ervaring op
met thuiswerken en ver-
gaderen op afstand.. Na de crisis kunnen
de drukste momenten in
de spits zo worden af-
gevlakt.. Het verkeer kan op de
weg beter doorstromen
zonder extra weguitbrei-
ding.. Misschien kunnen de
kantoren zelfs kleiner als
thuiswerken echt een
vlucht krijgt.

V E R V O E R

Straks een
rustiger spits
dankzij het
thuiswerken

‘M
et alle narigheid en
het verdriet dat het co-
ronavirus onsbrengt,
is dit eenongelooflijk
interessante tijd voor
mobiliteitsonderzoe-

kers.’ VoorErikVerhoef, hoogleraar ruim-
telijke economie, staat het vrijwel vast:
hetmassale thuiswerkengaat structureel
invloedhebbenop verkeersstromenals de
economieopenigmomentherstelt.

‘Bij de vorige crisiswas erminderfile
omdatweminder gingenwerken.Nu is er
geen verkeer,maarwerkenmensendoor
opafstand’, aldusdehoogleraar.

‘Erwarenal allerlei techniekenomop
afstand tewerken.Nu zijn ze ookgebruikt
doormensendieminder veranderingsge-
neigd zijn. Iedereengebruikt Zoomof een
ander videoprogrammaenmerkt dat een
deel vandeoverleggenprimaopdiema-
nier kan. Enhet scheelt reistijd.’

Die ervaring is er ookbij advies- en in-
genieursbureauTauw.Het bedrijf, dat
1200medewerkers telt, schakeldenade
eerste coronamaatregelendirect over op
thuiswerken.

‘Binnen tweedagenwerd90%vanhet
werk vanuit huis verricht’, zegt direc-
teurHenrikeBranderhorst. ‘Het gaat
vlekkeloos.’

‘We ziendat zakenmogelijk zijndie vier
maandengeledenals onmogelijkwerden
gezien’, vult directeurRalph vanRoessel
(Tauwheeft een tweehoofdig leiderschaps-
model) aan. ‘Deflexibiliteit dienu inorga-
nisaties enwerkprocessenmogelijk blijkt,
moetenwenade coronacrisis vasthouden.
Alswedat als samenlevingniet doen, is dat
eengemiste kans.’

Als het economisch verkeer weer op gang
komt, hoeft het wegverkeer niet meer terug
naar de spitsfiles. Dankzij de ervaring met
thuiswerken en videovergaderen is het nieuwe
deeltijdwerken in aantocht, met gevolgen voor
de infrastructuur en de kantorenmarkt.

In het kort

Afgelopenmaandagpubliceerdehet
Kennisinstituut voorMobiliteitsbeleid
(KiM) vanhetministerie van Infrastruc-
tuur enWaterstaat een eerste onderzoek.
Daaruit blijkt dat 44%vande responden-
ten vaker thuis is gaanwerken.Vandie
groep zegt 61%dathet hunmakkelijk af-
gaat en eenkwart zegt ooknade coronacri-
sis vaker thuis tewillenwerken.

Letwel: dat is onderweinig ideale om-
standigheden.Doorde sluiting van scho-
len zittenoudersmetdekinderen thuis
enmoet er gezorgd en lesgegevenworden.
Niet echt een situatiewaarbij de volledige
focus ophetwerk ligt. Tochbeviel het een
belangrijk deel vande thuiswerkers.

‘Totmaart stondhethele land vast in
de spits.Nu lerenwedat dit in eenhoog-
conjunctuur geenonvermijdelijk gegeven
hoeft te zijn’,meentBranderhorst. Tauw is
gespecialiseerd in advieswerk voormilieu,
grond,water ende fysieke leefomgeving
endenktdat er lessen te trekken zijn. ‘Wat
betekent dat voorde ruimtelijkeplannen
die circuleren voor 2030 en2050?Zijndie
duurzaamgenoeg?Kunnenwe toenaar
eenwerelddieflexibeler is,minderfiles
kent, een schonere luchtheeft enmeer
ruimte voor ontspanningbiedt?’

NEDERLAND LIEP AL VOOROP
InNederlandwerkten voor ‘corona’ al re-
latief veelmensen thuis. Vorig jaar deed
39% vandewerkendendatweleens van-
uit huis, blijkt uit cijfers vanhetCentraal
Bureau vande Statistiek.Hetmerendeel
vande 3,5miljoen thuiswerkers deeddat
vooral incidenteel en vaakniet op een vas-
te dag. Vergelekenmet andere Europese
landen liepNederland voorop, blijkt uit

Na de crisis hoevenwe niet
langer per se allemaal in de
file in de ochtend- of avond-
spits. Thuis beginnen en pas
na de file naar het werk kan

best, wetenwe nu.
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Leon vanLeersumvanRedept, dat za-
kelijkehuurdersbijstaat, heeft al van één
bedrijf gehoorddathet erover denkt zijn
werknemersdrie dagenperweek thuis te
gaan latenwerkenals de coronacrisis voor-
bij is. ‘Dankun je je kantoorwel halveren’,
stelt VanLeersum.

VastgoedadviseurCBREbetwijfelt of het
totminder vierkantemeters gaat leiden.
Dekantoorkennerdenktwel dat thuiswer-
keneen structurele plek gaat krijgenbij
bedrijven,maardenkt dat dit er vooral toe
gaat leidendat de functie vankantoren
anders zalworden. ‘Mensenkomenvooral
naar kantoor omelkaar te ontmoeten, dus
er zullenmeer vergaderruimtes en cafés
komenenminderbureaus.Maar of dit on-
der de streep totminder vierkantemeters
leidt, is nog afwachten’, steltWouterOos-
ting,werkplekstrateegbij CBRE.

Opde snelwegduurt hetwaarschijn-
lijkwel even voordat het effect van vaker
thuiswerkenechtmerkbaarwordt. Eerst
komtde recessienog.Het thuiswerken
gaat vooral tellen als de grenzen vande ca-
paciteitwordenbereikt, want dan leidt een
beetjemeer ofminder verkeer tot aanzien-
lijk langere of korterefiles. Zonamvorig
jaar het verkeer ophet hoofdwegennetmet
1,4% toe en steegdehoeveelheid voertuig-
verliesurendirectmet 3,2%.

Verhoef: ‘Het helpt hetmeest als een
deel vandemensenopmaandag, dins-
dagof donderdag thuiswerkt.Dat zijnde
drukste dagen.’Dat hoeft volgenshemniet
eens eenheledag te zijn. Zokan iemand
deochtendvergadering thuis doenenna
de spits naarhetwerk gaan.Of demede-
werker gaat ’smiddagsnaarhuis endoet ’s
avondsnogwat. ‘Hetmes snijdt aan twee
kanten.Demedewerkerwint tijd en voor
anderenwordt de verkeersdruk verlicht.’

Het verlost deRandstadook vaneen
anderprobleem.Behoudens enkele grote
knelpuntenkanerweinigmeer verbreed
wordenaanhethoofdwegennet.Denk
aandeA12 tussenUtrecht enAmsterdam.
Er liggen tienbanenennual kanhet on-
derliggendewegennet de spitsdrukteniet
aan.Ook zittende stedenniet opnogmeer
auto’s tewachten. Zijwillen juist autoluw
worden.

VolgensVerhoef blijft het dus zaakom
teblijven investeren inhet openbaar ver-
voer, ook al zijnde treinennu leeg. ‘Het ov
wordt gemedenuit vrees voorbesmetting,
maar eerdere ervaringen suggererendat
de reizigers terugkerenwanneerdepan-
demiedefinitief voorbij zal zijn. En in een
grootstedelijke regio is er qua capaciteit
geenefficiënter vervoermiddel daneen
trein- of een lightrailverbinding.’

een studie vanEurostat uit 2018.
Doorde coronacrisis zal dat inciden-

tele eenmeer structureel karakter krij-
gen, verwachtDirkBrounen, hoogleraar
vastgoedeconomie aandeUniversiteit van
Tilburg. ‘Mensenhebbenernu vankun-
nenproeven. Ikhebnogniemandgehoord
dieweer vijf dagen indefilewil staan.’

OokPetran vanHeel, sectorbankier bij
ABNAmro, denkt dat het thuiswerkengaat
beklijven.Hij schat dat kantoorwerk straks
voor 30% tot 40%vanuit huis gedaan zal
worden. ‘Hoe langerdit gaat duren, hoe
meermenseneraangewend rakenenhoe
beter de technologiewordt.’ Zelfs bedrij-
vendie er tot nog toeweinig vanwilden
weten, zullenomslaan, is zijn verwachting.
‘Iedereenwordtnugedwongener ervaring
meeop tedoen. Ze zijndaardoor straks
ongewilddoorde leercurveheenenweten
precies bijwelke onderdelenhet efficiën-
tie oplevert’, aldusVanHeel.

‘KANTOOR HALVEREN’
Niet alleen voordedrukte opdewegkan
dat gevolgenhebben,maar ookopdekan-
toormarkt. Alsmensenmeer thuis gaan
werken, kaneenbedrijfmogelijkmetmin-
der ruimte toe. Voorlopig zal dit nogniet
opspelen, vanwegede anderhalvemeter-
regel. Bedrijvenhebbendanalle vierkante
metersnodigdie zehebben.Maar op ter-
mijn gaan vastgoedeigenarenditmerken.

‘Deproblemenzijnniet zo acuut als bij
winkels.Maar ookbij kantoren zullende
effecten van ‘corona’ geleidelijk zichtbaar
worden.Kantoorruimte is eenkostenpost.
Daar zullenbedrijvennukritischnaar kij-
ken endat zal bij herzieningen vanhuur-
contracten een rol gaan spelen endusde
waarde van vastgoed raken’, zegt VanHeel.

SERIE

Nade
coronacrisis
Welke veranderingen zijn blijvend?

Minder ov, meer beweging
Gaan we na de coronacrisis vaker of juist veel minder vaak met de auto dan ervoor?

Fiets/e-bike

Bus/tram/metro

Trein

Auto

Veel minder vaak Minder vaak Even vaak Vaker Veel vaker
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