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Als reactie op de COVID-19 pandemie zijn wereldwijd veel transport gerelateerde maatregelen 
getroffen, en die maatregelen hebben vele maatschappelijk relevante effecten gehad. Doel van dit 
paper is de literatuur te reviewen die tot eind 2020 over dit onderwerp beschikbaar was. Het 
is daarmee een tussentijdse stand van zaken. De review beoogt een overzicht van getroffen 
maatregelen en hun effecten te geven, en te reflecteren op de vraag welke kennis er momenteel 
beschikbaar is en wat daarvan de merites zijn, en een korte onderzoekagenda te presenteren. Dit 
paper stelt een indeling voor van COVID-19 maatregelen gericht op personenmobiliteit. We 
onderscheiden de categorieën ‘vermijden van verplaatsingen’, ‘veranderen van vervoerwijzen’ 
en ‘verbeteren van de kwaliteit’. Per categorie onderscheiden we verschillende soorten 
maatregelen en effecten. Vervolgens reviewen we de literatuur op dit terrein, waarna we de 
beleidsrelevantie van onze bevindingen bediscussiëren,. We concluderen dat brede 
beoordelingen van maatregelen op alle maatschappelijk relevante effecten nauwelijks 
voorkomen. Verder ontbreken vaak integrale beschouwingen over gezondheidseffecten, 
rekening houdend met directe effecten (virusoverdracht) en indirecte effecten (zoals 
gerelateerd aan stress en beweging).  
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1. Inleiding 

Het COVID-19 virus is onmiskenbaar wereldwijd sterk verspreid door het reisgedrag van mensen; 
zonder vooral de sterke groei van de luchtvaart in de afgelopen decennia zou ook de 
virusverspreiding minder zijn geweest. Maar de COVID-19 pandemie heeft ook ingrijpende 
gevolgen voor de transportsector. In veel steden is het openbaar vervoergebruik in de initiële fasen 
van de lock-down met meer dan 90% afgenomen (Van Oort en Cats, 2020). En ook de 
luchtvaartsector is wereldwijd zwaar getroffen. Overheden staan onder druk om regels rond reizen 
te versoepelen, of juist om die aan te scherpen. Maar het is niet goed duidelijk wat daarvan de 
gezondheidsrisico’s precies zijn. Resultaten van eerder onderzoek naar SARS zijn niet zomaar van 
toepassing, omdat de kenmerken van COVID-19 en SARS flink verschillen (Wilder-Smith, Chiew, 
& Lee, 2020; Imai et al., 2020). Landen en steden hebben maatregelen rond reizen ingevoerd, zonder 
zelfs maar op hoofdlijnen inzicht te hebben in de effecten op verspreidingsrisico’s, economische en 
sociale gevolgen, en effecten op welbevinden van mensen, terwijl behoeften aan dergelijke 
inzichten er wel zijn (Hale, Petherick, Phillips, & Webster, 2020; Pan et al., 2020; Sung & 
Monschauer, 2020). 

Dit paper beoogt in die behoeften te voorzien, voor zover dat mogelijk is, door de literatuur die er 
tot eind 2020 beschikbaar was, te reviewen. We reviewen maatregelen wereldwijd, en de 
maatschappelijk relevante effecten van de maatregelen. De review beoogt een overzicht van 
getroffen maatrelen en hun effecten te geven, en te reflecteren op de vraag welke kennis er 
momenteel beschikbaar is en wat daarvan de merites zijn, en nieuw onderzoek te agenderen. In 
een gerelateerd paper reviewen we de determinanten die ten grondslag liggen aan de maatregelen 
en hun effecten (Shortall et al., 2021). Omdat er nog vele papers zullen volgen, en er vast vele 
nieuwe inzichten bijkomen de aankomende jaren, geven we uitdrukkelijk slechts een tussenstand. 
We beperken ons tot personenmobiliteit, en richten ons op de vervoerwijzen vliegtuig, auto, bus, 
tram, metro, fiets en lopen. 

Om systematische reviews ook in de toekomst te kunnen uitbreiden, geven we eerst een 
schematisch overzicht van de aangetroffen type maatregelen en mogelijke effecten (sectie 3). 
Daarna gaan we in op de resultaten zelf, eerst per categorie maatregelen (secties 4, 5, 6), daarna 
voor combinaties van maatregelen (sectie 7). Ten slotte vat Sectie 8 de belangrijkste conclusies 
samen. In deze sectie reflecteren we op de beleidsimplicaties en geven we suggesties voor 
toekomstig onderzoek. Voorafgaand aan sectie 3-8 beschrijft sectie 2 eerst de methodologie. 

2. Methodologie 

We maken gebruik van wetenschappelijke en grijze literatuur (grijze literatuur betreft niet-
gereviewde publicaties, maar wel degelijk onderzoek, en wel gereviewde publicaties die niet in 
internationale wetenschappelijke databases zijn opgenomen; in Nederland zijn rapporten van het 
KiM en PBL hier goede voorbeelden van). Daarnaast gebruiken we wetenschappelijke databases. 
Naar wetenschappelijke literatuur hebben we gezocht in SCOPUS en Google Scholar, naar grijze 
literatuur in Google scholar. Als search strings hebben we gehanteerd:  

1. 'Covid 19' OR 'covid19’ OR ‘COVID-19’ OR ‘coronavirus’ OR ‘SARS-CoV-2’ 

2. ‘measures’ OR ‘response(s)’ OR ‘roadmap’ OR ’intervention’ OR ‘strategy’ OR ‘strategies’ 
OR ‘transition’ OR ‘recovery’ OR ‘policy’ OR ‘policy response’ OR ‘phase-out’ OR ‘Phase-
out strategy’ OR ‘exit strategy(ies)’; OR ‘lifting restrictions’ OR ‘phased lifting’  

3. ‘transport’ OR ‘transportation’ OR ‘mobility’  

4. ‘impact’ OR ‘behaviour’ OR ‘travel behaviour’ OR ‘perceptions’  
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Daarbij zochten we telkens op een combinatie van twee of meer van deze strings. 

Naar grijze literatuur hebben we verder gezocht met de Google IGO (international governmental 
organization) zoekmachine. Primaire bronnen waren: European Commission/EU sites, UNECE, 
ITF (international transport forum), IRU, IMF, ILO (International Labour Organization), ICAO 
(International Civil Aviation Organization), IEA (International Energy Agency), EuroControl, 
IATA, UNCTAD, UN-Habitat, UN-WTO. Verder hebben we gezocht op officiële publieke websites 
van diverse landen. Daarnaast hebben we databases met COVID-19 maatregelen geraadpleegd, 
zoals ACAPS (ACAPS, 2020), Oxford OxCGRT (Hale, Webster, Petherick, Phillips, & Kira, 2020), 
European Commission (European Commission, 2020c), IRU (IRU, 2020), ITF (ITF, 2020), en Covid 
Mobility Works project (Covid Mobility Works, 2020). De meeste literatuur die we hebben 
aangetroffen betrof de periode van de eerste golf. Eerste aanwijzingen in Nederland suggereren 
dat de invloed van de tweede lockdown op mobiliteitsgedrag minder groot is dan die van de eerste 
lockdown.  

3. Resultaten: een algemeen overzicht 

Verschillende internationale organisaties hebben adviezen voor reizen opgesteld, vaak in de vorm 
van factsheets of richtlijnen. Voorbeelden zijn de Europese Commissie (European Commission, 
2020a, b), de UITP (International Association of Public Transport) (UITP, 2020), de World Travel & 
Tourism Council (WTTC) (WTTC, 2020), en richtlijnen van luchtvaartorganisaties (ICAO, 2020a; 
IATA, 2020). Verder zijn er vele nationale adviezen en richtlijnen. Er is veel heterogeniteit daarin, 
afhankelijk van de specifieke landelijke condities, maar er tekent zich ook een patroon af: 
gemeenschappelijke kenmerken hiervan zijn dat ze vaak doelen hebben, gericht op lichamelijke en 
geestelijke gezondheid, verkeersveiligheid, economische vitaliteit, en ook duurzaamheid. 
Duurzaamheid is een onderwerp dat meer een soort nevendoel is, naast de direct aan COVID-19 
gerelateerde doelen. Voorbeelden zijn land-specifieke documenten voor het Verenigd Koninkrijk 
(Taylor, 2020), Schotland (Transport Scotland, 2020), en Frankrijk (Ministere de la Transition 
Ecologique, 2020).   

Gebaseerd op de aangetroffen literatuur en analytisch denken hebben we Tabel 1 opgesteld; deze 
geeft een categorisering van maatregelen en effecten. Tabel 1 maakt duidelijk dat we maatregelen 
kunnen indelen in maatregelen die maken dat mensen zich minder verplaatsen, maatregelen die 
de vervoerwijzekeuze beïnvloeden, en maatregelen die beogen de verspreiding van het virus van 
mensen die met het openbaar vervoer reizen, te verminderen. Effecten treden op, op het gebied 
van lichamelijke en geestelijke gezondheid, verkeersveiligheid, economie en milieu. Van sommige 
maatregelen kan het effect positief of negatief zijn. Meer thuiswerken bijvoorbeeld zal door 
sommige mensen als prettiger ervaren worden dan on site werken (bijvoorbeeld omdat ze minder 
tijd kwijt zijn voor reizen) maar anderen zullen dat onprettig vinden (bijvoorbeeld omdat ze sociale 
contacten missen, of ze thuis minder goed ongestoord kunnen werken). 
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Tabel 1: COVID-19 gerelateerde transportmaatregelen en beleidsrelevante effecten.  

 
Strategie en maatregelen  
 

 

Beleidsrelevante effecten 

Lichamelijke 
gezondheid en 

verkeersveiligheid 

Geestelijke 
gezondheid 

Economische 
effecten 

Milieu 

Verplaatsingen vermijden 
  
Sluiten niet-essentiële 
diensten en 
groepsbijeenkomsten 
 
  

Minder overdracht 
virus, en daardoor 
minder 
gezondheidsschade 
 
Minder bewegen en 
daardoor lagere 
gezondheid 
 
Minder 
gezondheidsschade 
door 
luchtverontreiniging, 
ongevallen, geluid  
 

Lager niveau van 
ervaren 
welbevinden, 
tevredenheid met 
leven 
 

Verlies aan banen 
of inkomen, lagere 
kwaliteit 
activiteiten bij 
substitutie naar 
online  

Lager energiegebruik, 
emissies 
luchtverontreinigende 
stoffen en CO2, en 
geluid 

Verzoek tele-activiteiten 
(werk, conferenties etc.) 

,, Lager of hoger 
niveau ervaren 
welbevinden en 
tevredenheid met 
leven 
 
Lager of hoger 
niveau van sociale 
ongelijkheid 
  

Hogere of lagere 
productiviteit 
 
inkomensverlies 
  

Lager energiegebruik, 
emissies 
luchtverontreinigende 
stoffen en CO2, en 
geluid 
 
Hogere energiekosten 
thuis 

Reisbeperkingen 
(bijvoorbeeld: verzoek 
thuis te blijven, 
beperkingen reizen zelf, 
verbod op reizen, 
avondklok) 
 

 
,, 
 

Lager niveau van 
ervaren 
welbevinden, 
tevredenheid met 
leven 
 
Meer psychische 
problemen  
 

Verlies banen / 
inkomen 
 
Verliezen bedrijven 
 
Groei online 
bedrijvigheid 
 
Economische 
segregatie 
 

,, 

Veranderen vervoerwijze, i.h.a. van openbaar vervoer of deelsystemen naar individuele vervoerwijzen 
  
Stimuleren 
micromobiliteit 
 
(bijvoorbeeld: capaciteit 
deelsystemen fiets, steps 
vergroten; herinrichten 
straten) 

Minder overdracht 
virus, en daardoor 
minder 
gezondheidsschade 
 
Minder 
gezondheidsschade 
door 
luchtverontreiniging, 
geluid 
 
Meer of minder 
ongevallen 

hogere ervaren 
welbevinden, 
tevredenheid met 
leven 

 Verliezen voor de 
transportsector, 
met name 
openbaar vervoer, 
 
Baten voor 
reizigers door extra 
mogelijkheden 
voor verplaatsing 

Lager energiegebruik, 
emissies 
luchtverontreinigende 
stoffen en CO2, en 
geluid 
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Stimuleren fietsen en 
lopen 
 
(bijvoorbeeld: meer 
fietspaden en –stroken, 
lagere snelheden 
snelverkeer)  

Minder overdracht 
virus, en daardoor 
minder 
gezondheidsschade 
 
Gezondheidsbaten 
door meer bewegen 
 
Minder 
gezondheidsschade 
door 
luchtverontreiniging, 
geluid 
 
Meer of minder 
ongevallen 
 

,, ,, 
  

Lager energiegebruik, 
emissies 
luchtverontreinigende 
stoffen en CO2, en 
geluid  

 
Strategie en maatregelen  
 

 

Beleidsrelevante effecten 

Lichamelijke 
gezondheid en 

veiligheid 

Geestelijke 
gezondheid 

Economische 
effecten 

Milieu 

Verbeteren reizen zelf (kwaliteit en veiligheid openbaar vervoer en deelsystemen) 

Zorg voor social 
distancing in het 
openbaar vervoer 
(bijvoorbeeld: maximum 
aantal passagiers in een 
bus of treinstel, 
maatregelen op stations 
of haltes)   

Minder overdracht 
virus, en daardoor 
minder 
gezondheidsschade 

Minder psychische 
problemen 
 

Handhaven vitale 
delen economie 
 
Hogere kosten 

Lager energiegebruik, 
emissies 
luchtverontreinigende 
stoffen en CO2, en 
geluid 
 
 

Maatregelen ter 
verbetering van hygiëne 
(bijvoorbeeld: 
desinfecteren, 
mondkapjes) 

,, ,, Hogere kosten ,, 

Vraagmanagement 
 
(bijvoorbeeld: 
geavanceerde 
ticketverkoop, gefaseerde 
toegang tot openbaar 
vervoer) 
 
 
 

,, ,, Handhaven vitale 
delen economie 

,, 

Hogere frequentie 
openbaar vervoer 
(bijvoorbeeld 
gecombineerd met 
tijdelijke extra 
busstroken, grotere vloot 
vervoermiddelen)  

,, Lagere gezondheid 
operationeel 
personeel openbaar 
vervoer 
 

,, 
 
 

,, 

 
Als in een cel het aanhalingsteken staat (“) betekent dit: als cel hierboven. 
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Figuur 1 conceptualiseert de samenhang tussen de maatregelen en hun effecten. Het maakt 
duidelijk dat het verplaatsingsgedrag afhang van maatregelen gericht op de mate waarin mensen 
activiteiten online versus on site uitvoeren en maatregelen gericht op de vervoerwijzekeuze. Het 
openbaar vervoeraanbod kan ook veranderen, mede door de mate waarin mensen activiteiten 
online versus on site uitvoeren. Economische, verkeersveiligheids- en milieueffecten hangen 
vooral af van het verplaatsingsgedrag, maar ook van eventuele wijzigingen in het openbaar 
vervoeraanbod. De lichamelijke gezondheid hangt af van het verplaatsingsgedrag, vooral omdat 
lopen en fietsen meer gezondheidsbaten hebben door bewegen, dan verplaatsen per auto of 
openbaar vervoer, maar ook van de blootstelling aan luchtverontreiniging, en van  
virusverspreiding tijdens reizen. Die virusverspreiding hangt ook af van maatregelen gericht op 
de kwaliteit van reizen, zoals maatregelen gericht op social distancing en het ontsmetten van 
objecten. De geestelijke gezondheid hangt af van de mate waarin mensen activiteiten online versus 
onsite uitvoeren en de wijze van verplaatsen. De werkelijke causale relaties zijn nog wat 
ingewikkelder dan geconceptualiseerd in figuur 1. Zo zullen sociaal-economische, demografische 
en attitudevariabelen ook invloed uitoefenen op activiteiten- en verplaatsingsgedrag en geestelijke 
gezondheid, en heeft de woonomgeving invloed op verplaatsingsgedrag en gezondheid. En het 
zou zuiverder zijn de maatregelen gericht op gedrag, en het werkelijke gedrag te onderscheiden. 
Het figuur beperkt zich om het overzichtelijk te houden, tot de dominante relaties tussen 
maatregelen en effecten en ziet af van het onderscheid tussen maatregelen gericht op gedrag en 
het gedrag zelf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: samenhang tussen maatregelen en effecten 

4. Maatregelen gericht op het vermijden van reizen 

Deze categorie maatregelen komt erop neer dat reizen met het openbaar vervoer (of soms ook 
deelmobiliteit zoals gedeelde autoritten en deelfietsen) en de luchtvaart verminderd of vermeden 
moet worden, zodat minder virusoverdracht tijdens dat reizen plaatsvindt. Er is overigens veel 
meer literatuur over het openbaar vervoer dan over de luchtvaart, maar afgezien van de andere 
ventilatiesystemen in vliegtuigen, geldt veel van wat voor het openbaar vervoer van toepassing is, 

Aanval 
verplaatsingen 
online / on site 

Vervoerwijzekeuze 

Verplaatsingsgedrag Aanbod OV 

Effecten: 

• Economie 

• Verkeersveiligheid 

• Milieu 

Gezondheid  
lichamelijk 

Kwaliteit 
reizen 

Gezondheid 
geestelijk 
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ook voor het reizen per vliegtuig.  Het reizen met het openbaar vervoer wordt gezien als een bron 
van besmettingen omdat veel mensen zich op korte afstand van elkaar bevinden (Qian et al.,2020). 
Al eind maart 2020 hadden meer dan 100 landen dergelijke maatregelen geïmplementeerd (Parady 
et al.,2020). Het betreft vraag- en aanbod gerelateerde maatregelen. Aan de vraagkant gaat het 
zowel om verzoeken/adviezen aan reizigers, als om meer dwingende maatregelen. Aan de 
aanbodkant betreft het onder meer schrappen van sommige diensten, en het verminderen van de 
capaciteit van het openbaar vervoer (bijvoorbeeld: slechts een deel van de zitplaatsen beschikbaar 
stellen). Zo is in 136 Chinese steden geschrapt in het aanbod van stedelijk openbaar vervoer, en in 
219 steden werd interstedelijk reizen per openbaar vervoer verboden (Tian et al, 2020). Ook 
maatregelen aan de ‘bestemmingskant’ verminderen het reizen per openbaar vervoer, zoals het 
verbieden van bijeenkomsten met meer dan een bepaald aantal personen. 

4.1 Sluiting van niet-essentiële diensten en inperken groepsbijeenkomsten 

De maatregelen hebben over het algemeen substantiële effecten op het reisgedrag (gehad). In Italië 
bijvoorbeeld, nam het reizen voor toerisme, winkelen en diensten met meer dan 90% af, gedurende 
de lock-down van begin maart 2020 (Bonaccorsi et al., 2020). In de VS nam het woon-werkverkeer 
in grote steden af met de helft (Klein et al., 2020), een effect dat ook in Japan optrad (Morita, et al., 
2020).  

De maatregelen hebben diverse gevolgen. Minder mogelijkheden om te reizen resulteert in sociale 
isolaties, stress, verveling, en vervolgens in een verminderd welbevinden en verminderde 
gezondheid (De Vos, 2020; Brooks et al., 2020). Mensen die helemaal moesten stoppen met werken 
werden het meest getroffen (Zhang et al.,2020). In Duitsland nam bijvoorbeeld de tevredenheid 
met het leven af in de vroege stadia van de pandemie (Zacher & Rudolph, 2020). Een Ierse studie 
concludeert dat mensen die toch activiteiten buitenshuis ondernamen zoals tuinieren of activiteiten 
gerelateerd aan de zorg voor kinderen, een hoger niveau van welbevinden kenden, terwijl mensen 
die deelnamen aan online activiteiten (vooral: telewerken) en kinderen thuis onderwijs gaven, 
meer stress ervaarden (Lades et al., 2020). Ook studenten werden getroffen door de beperkingen 
op het gebied van onderwijs en reizen. In Nederland gaf een derde van de studenten aan dat ze 
thuisonderwijs plezierig vonden, terwijl ongeveer de helft moeite had met concentratie, ondanks 
dat een meerderheid wel een goede werkplek en digitale faciliteiten had (de Haas, Hamersma, & 
Faber, 2020).  

De economische gevolgen van dit type maatregelen zijn over het algemeen groot. Mensen in de 
transportsector die hun werk kwijt raakten werden zwaar getroffen, zo blijkt onder andere uit 
onderzoek in de Filipijnen en Indonesië (Ecomobility.org, 2020a). Negatieve economische effecten 
zijn onder andere gerapporteerd in de VS, door lagere bestedingen van consumenten, en door 
schoolsluitingen (Ahammer et al., 2020; Fairlie, 2020). In Nederland bleken dergelijke effecten niet 
groot te zijn: in een vroeg onderzoek bleek dat slechts 1% van de mensen toen hun baan verloren 
(of ze waren failliet gegaan) (de Haas et al., 2020). Sommige bedrijfstakken gingen er zelfs op 
vooruit door de pandemie. Bijvoorbeeld in Taiwan hadden kleinere boeren een voordeel ten 
opzichte van de grote agri-business bedrijven door een toegenomen vraag naar granen, vers fruit 
en groenten die ze verkochten (Chang & Meyerhoefer, 2020). 

4.2 Verzoeken tele-activiteiten 

Deze maatregelen hebben vooral het reizen in de spits doen afnemen (OECD, 2020a). Het betrof 
vaak verzoeken van de regering. Wanneer telewerken niet mogelijk was, kregen werkgevers vaak 
het verzoek werk te spreiden over de tijd, om de druk op de spitsen te verminderen.  

Analyses van Google data tonen aan dat medio april wereldwijd werkgerelateerde verplaatsingen 
met 40% waren afgenomen, waarbij de afname in landen met hogere inkomens sterker dan 
gemiddeld was, wellicht door het hogere aandeel banen die zich lenen voor telewerken 
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(Medimorec et al., 2020). In Azië ziet men telewerken, in combinatie met het thuis laten bezorgen 
van boodschappen, als een belangrijke factor die heeft bijgedragen aan vermindering van het 
aantal besmettingen (OECD, 2020a). In Tokyo kregen bedrijven subsidies voor hard- en software 
die nodig was voor telewerken (OECD, 2020a) wat er toe bijdroeg dat telewerken toenam van 6% 
in januari tot 17% in juni (Okubo, 2020). In april 2020 deed 37% van de Europese werkenden aan 
telewerken (Eurofound, 2020). 

Een wereldwijde studie toonde aan dat de overschakeling naar telewerken snel ging: 47% van de 
bedrijven kon dit in twee dagen organiseren, en een meerderheid binnen 1 week. 70% stond 
flexibele werktijden toe, 40% betaalde voor telewerkfaciliteiten, en ruim de helft bood 
ondersteuning voor thuiswerken en/of online cursussen aan (Walters, 2020). Als telewerken niet 
mogelijk is, is spreiding van werkuren een optie. Gerapporteerde voorbeelden betreffen onder 
meer Rio de Janeiro en Ile-de-France (OECD, 2020a).  

Telewerken is alom geaccepteerd. Een wereldwijde studie rapporteerde dat 54% van de 
werknemers positieve effecten rapporteerde ten aanzien van hun geestelijke gezondheid, vanwege 
flexibele werktijden, omdat reizen niet nodig was, en omdat ze thuis waren (Walters, 2020). In de 
VS gaf een studie uit juli 2020 aan dat 84% van de respondenten thuis wil blijven werken, tenminste 
deels (IBM, 2020b). In Nederland gaf in een onderzoek 60% van de respondenten aan thuiswerken 
makkelijk te vinden, en eenderde deel verwacht blijvend thuis te werken na de pandemie (de Haas 
et al., 2020).  

Effecten op de productiviteit geven een gevarieerd beeld. In een wereldwijde studie gaf 23% aan 
minder productief te zijn, 32% kende geen verandering, en 45% gaf aan productiever te zijn. Van 
de werkgevers gaf 78% aan dat de productiviteit gelijk bleef of hoger was (Walters, 2020). In 
Nederland gaf 56% van de werkenden aan zich minder productief te voelen (Rubin et al., 2020).  

In de genoemde wereldwijde studie gaf 38% van de respondenten aan dat hun geestelijk 
welbevinden was verminderd door de afname van persoonlijk contact (Walters, 2020). In 
Nederland gaf meer dan de helft van de werkenden aan persoonlijk contact met collegae te missen 
(Rubin et al., 2020). Welbevinden neemt soms af doordat werk en privé minder goed gescheiden 
zijn, door slechtere eetgewoontes, lagere zelfdiscipline, afwezigheid van ICT-ondersteuning, 
langere werkdagen en de vele online bijeenkomsten (Statista, 2020).  

In de literatuur wordt telewerken vaak gekoppeld aan hogere productiviteit, lagere kosten voor 
bedrijven, en hogere kwaliteit van leven (OECD, 2020b). Maar er is nauwelijks onderzoek 
uitgevoerd naar de economische effecten van telewerken gedurende de pandemie. Sommige 
bronnen rapporteren milieueffecten, onder meer door afnemende (gemotoriseerde) mobiliteit, 
onder andere in Canada (Abu-Rayash & Dincer, 2020).  

4.3 Reisbeperkingen 

Binnenlandse reizen 

De beperkingen betreffen vooral niet-essentiële verplaatsingen. Een vergaande variant is het 
schrappen van openbaar vervoerdiensten. Ook verzoeken minder te reizen vallen hieronder. 
Reisbeperkingen worden als meest effectief beschouwd als ook de activiteiten aan de 
bestemmingskant komen te vervallen; denk aan een verbod op bijeenkomsten met grote aantallen 
personen (Chinazzi et al., 2020). Reisbeperkingen gelden soms nationaal, en soms lokaal (Dunford; 
et al., 2020). De mate waarin beperkingen gelden en de tijden waarop verschillen sterk tussen 
landen (Hale et al., 2020). Reisbeperkingen zijn over het algemeen aangescherpt wanneer het aantal 
besmettingen toenam (Hussain, 2020).  

In de eerste maanden van de pandemie (februari-april 2020) gingen sommige Aziatische landen 
over tot aanbevelingen (bijvoorbeeld Japan, South Korea, Taiwan, Macau, Singapore, Hong Kong), 
terwijl andere landen verboden invoerden (China, Vietnam, Iran) (Dunford et al., 2020). In Europa 
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voerden sommige landen nationale beperkingen in voor alle niet-essentiële reizen, zoals Frankrijk 
(Pullano et al., 2020), Italië en Spanje. Landen als Nederland en Zweden kenden slechts verzoeken 
minder te reizen, geen strikte beperkingen (de Haas et al., 2020). Eind maart 2020 hadden vrijwel 
alle Europese landen maatregelen gericht op binnenlandse reizen ingevoerd, op vier 
uitzonderingen na (Zweden, IJsland, Letland en Hongarije).  

Er is geen sluitend bewijs dat de maatregelen werkelijk de verspreiding van het virus hebben 
verminderd (Musselwhite, 2020). Onderzoek uit Azië, Europa en de VS toont aan dat, mits mensen 
mondkapjes dragen en zich aan de regels voor afstand houden, reizen per openbaar vervoer geen 
extra risico met zich mee lijkt te brengen (Ardila-Gomez, 2020; O’Sullivan, 2020). Wel blijkt uit 
onderzoek in Californië dat thuis blijven het aantal COVID-19 besmettingen heeft doen dalen met 
125 per 100.000 inwoners, van 345 naar 220, binnen 1 maand (april 2020). Maar voor minder 
COVID-19 slachtoffers moet een hoge economische prijs betaald worden: Friedson et al. (2020) 
schatten die op 400 banen per COVID-19 slachtoffer. Ook bij deze maatregelen zijn negatieve 
sociale gevolgen aangetroffen, onder meer in China. Het ging om onder meer gebrek aan beweging 
door reisbeperkingen, maar ook een lagere tevredenheid met het leven (Zhang et al., 2020). In 
Nederland gaf 40% van de respondenten in een studie aan niet blij te zijn met de verminderde 
mogelijkheden tot sociale interactie (de Haas et al., 2020). Iacus et al. (2020) stellen dat de 
reisbeperkingen te generiek zijn ingevoerd, en beter selectiever hadden kunnen worden 
geïmplementeerd. Door reisbeperkingen zijn mensen getroffen omdat ze minder mogelijkheden 
hadden om activiteitenlocaties te bereiken. In Italië betrof dit vooral mensen in regio’s met lagere 
inkomens (Bonaccorsi et al., 2020). In ontwikkelingslanden worden mensen nog zwaarder 
getroffen door reisbeperkingen met als gevolgen onder meer honger en vervolgens sterfte, 
zelfdoding en het feit dat mensen verstoken bleven van medische hulp (Elsa, 2020). Sommige 
mensen in ontwikkelingslanden hadden geen beschikking meer over water en zeep (Adegboyega, 
2020). We hebben geen onderzoek naar milieueffecten van reisbeperkingen aangetroffen. 

Internationale reizen 

Internationale reizen kunnen mensen met allerlei vervoermiddelen maken, en in sommige gevallen 
gingen grenzen zelfs dicht voor alle modaliteiten, maar de meeste literatuur over COVID-19 
gerelateerde internationale reizen gaat over de luchtvaart. Luchtvaartmaatregelen volgden snel op 
de verspreiding van het virus (Linka et al., 2020). In eerste instantie betroffen maatregelen vooral 
vluchten van en naar China. Het betrof zowel beperkingen van vluchten als 
quarantaineverplichtingen bij aankomst uit China. Onder andere de WHO kwam met 
aanbevelingen voor dergelijke maatregelen (WHO, 2020). In Europa verschilden de maatregelen 
sterk tussen landen en over de tijd (Sabat et al., 2020). 

Een belangrijk kritiekpunt op de maatregelen is geweest dat ze te laat werden getroffen, pas na 
binnenlandse verspreiding van het virus (Askitas et al., 2020). In juli 2020 waarschuwde de WHO 
dat een ‘one-size-fits all‘ beleid weinig zin zou hebben vanwege de grote verschillen in de wijze 
van virusverspreiding. Bovendien zouden internationale reisbeperkingen het best gecombineerd 
kunnen worden met andere (nationale) maatregelen. De EU werkt nu met een stoplichtsysteem 
voor land-specifieke risico’s.  

De internationale luchtvaartkoepelorganisatie ICAO (International Civil Aviation Organization) 
voorspelde in juni dat door de pandemie de capaciteit van vluchten voor passagiers (nationaal en 
internationaal) in 2020 50% lager zou gaan uitvallen en dat er tot 400 miljard US dollar 
inkomstendaling zou zijn voor luchtvaartmaatschappijen (ICAO, 2020b). Het luchtvaart-
gerelateerde personeel krijgt de grootste klap, en herstel zou vier tot zes jaar kunnen gaan duren 
(Sobieralski, 2020). Daar staat tegenover dat de railsector baat heeft bij de beperkingen van de 
luchtvaart (Sánchez et al., 2020). Het gaat daarbij om mensen die lange afstanden per trein afleggen 
in plaats van met het vliegtuig. Dit geldt uiteraard uiteraard voor zover COVID-19 maatregelen 
gericht op het reizen per (lange afstands) trein dat reizen niet onaantrekkelijker of onmogelijk 
maken. Burroughs (2020) geeft aan dat de COVID-19 pandemie een versnelde overstap van 
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luchtvaart naar rail tot gevolg kan hebben, voor het komende decennium.  

We hebben geen onderzoek aangetroffen naar de invloed van beperkingen op internationale reizen 
op sociaal en milieugebied. Niettemin is een belangrijke milieu-invloed waarschijnlijk, omdat de 
luchtvaart een aandeel heeft van 3% in de emissies van broeikasgassen (Le Quéré et al., 2020).  

5. Maatregelen gericht op vervoerwijzekeuze 

Deze categorie maatregelen betreft maatregelen gericht substitutie van het reizen per openbaar 
vervoer (en soms ook deelmobiliteit) naar andere modaliteiten om daarmee het besmettingsrisico 
te verminderen. Al te rigoureuze maatregelen, zoals het geheel stoppen met openbaar vervoer 
lijken vaak niet reëel. Het is namelijk onwaarschijnlijk dat in grote wereldsteden zoals Londen, 
New York, Parijs en Tokyo alle gebruik van het openbaar vervoer vervangen kan worden door 
tele-activiteiten en veranderingen van vervoerwijzen (OECD, 2020c), en dergelijke steden kunnen 
ook niet veel meer individueel vervoer aan (Veryard & Perkins, 2018). Naast lopen en fietsen is 
micromobiliteit een optie. Het gaat om kleine lichtgewicht vervoermiddelen, met elektrische of 
spierkrachtaandrijving. Snelheden liggen in het algemeen onder 25 km/h en afstanden onder 10 
km. Ze kunnen in privébezit zijn, of gedeeld. Elektrisch aangedreven vervoermiddelen zijn 
geschikter voor grotere afstanden (OECD, 2020c). Ze zijn veel ruimte-efficiënter dan (andere) 
gemotoriseerde vervoermiddelen, waardoor de overstap naar micromobiliteit kan bijdragen aan 
het verminderen van congestie. Ook lopen en fietsen zijn veel ruimte-efficiënter dan individuele 
gemotoriseerde mobiliteit. NACTO (2020a) geeft aan dat een fietspad een capaciteit heeft van 7500 
fietsen per uur, en een voetpad 9000 voetganger per uur, wat hoog is ten opzichte van een rijbaan 
voor auto’s (circa 2000 per uur). 

De Pedbike database (Pedbikeinfo, 2020) geeft een overzicht van maatregelen die wereldwijd zijn 
getroffen om lopen en fietsen te stimuleren tijdens periodes van social distancing. Het gaat om onder 
andere het afsluiten van straten voor gemotoriseerd verkeer, het verminderen of verbieden van 
niet-lokaal verkeer, de inrichting van shared streets, kwaliteitsverbeteringen van bestaande 
infrastructuur, snelle aanleg van extra infrastructuurfaciliteiten voor voetgangers en fietsen, het 
aanbieden van extra mogelijkheden om fietsen te stallen, herbestemmen van verkeersruimte naar 
de fiets en voetgangers, het implementeren van deelfietssystemen, subsidies voor aanschaf of 
onderhoud en reparatie van fietsen, eenrichtingsverkeer voor voetgangers, het aanpassen van 
verkeerslichten ten gunste van de fiets en voetgangers, verlagen van de snelheidslimiet en 
verminderen van parkeermogelijkheden in recreatiegebieden.  

In grote steden als New York en Philadelphia heeft er al een verschuiving richting lopen en vooral 
fietsen plaatsgevonden (IEA, 2020). In meer dan 150 steden (onder andere Londen (Mayor of 
London, 2020), Bogota (WRI, 2020), Barcelona (Anonymous, 2020), Paris (Schulz, 2020), en Milan 
(Laker, 2020) ) zijn plannen gemaakt om lopen en fietsen te promoten via tijdelijke of permanente 
infrastructurele maatregelen (OECD, 2020c). Ook Berlijn is actief op dit gebied en heeft zelfs 
richtlijnen opgesteld om snel fietsinfrastructuur te kunnen aanleggen (Diepens et al., 2020). Niet 
alleen maatregelen hebben gezorgd voor veranderingen in de vervoerwijzekeuze, deze 
veranderingen zijn soms ook het gevolg van individuele keuzes, los van maatregelen. In een studie 
uit april 2020 onder reguliere gebruikers van het openbaar vervoer in de VS bleek dat 28% aangaf 
minder met het openbaar vervoer te reizen (IBM, 2020a). In een studie uitgevoerd in het Verenigd 
Koninkrijk in mei 2020 gaf de helft van de respondenten aan meer te lopen en minder te reizen per 
auto als bestuurder (Rowlatt, 2020). In Philadelphia is fietsen met meer dan 150% toegenomen 
(WRI, 2020). Maar een toename van het aantal fietsers viel niet altijd goed bij bewoners, soms 
omdat die bang waren dat fietsers het virus zouden helpen verspreiden (Sherwood, 2020).  

Het gebruik van autogebaseerde deelsystemen is in het algemeen afgenomen, dat van 
fietsdeelsysteem flink toegenomen. Zo is in Wuhan (China), het gebruik van deelfietsen 
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vertienvoudigd ten opzichte van de pre_COVID-19 periode, en ook New York, Philadephia en 
Chicago kennen een forse toename (WRI, 2020). Ook het gebruik van gemotoriseerde steps (in de 
Engeltalige literatuur aangeduid als scooters) is toegenomen (Schwedhelm et al., 2020). In sommige 
steden is het gebruik van de auto toegenomen vooral in steden waar de auto al een dominante rol 
had (Rivoli, 2020). 

Wereldwijd blijkt dat social distancing soms problemen opleverde bij voetgangers en fietsers. Dit 
speelde op trottoirs door de toename van het aantal voetgangers, en soms mochten ze daarom op 
straat lopen, wat verlaging van de maximum snelheid voor snelverkeer met zich meebracht 
(OECD, 2020c). Ook zijn de verkeersregels soms veranderd om de toename van het aantal 
voetgangers en fietsers aan te kunnen en om crowding op kruisingen te voorkomen (OECD, 2020c). 
In sommige landen is de toename van de vraag naar fietsen zo sterk (geweest) dat het moeilijk is 
geworden er een te kunnen kopen (Sherwood, 2020). In de VS was er tijdens de coronamaatregelen 
de toename van het aantal verkochte fietsen 121%, en die van elektrische fietsen 85%. Ook hebben 
fietsonderhoud en –reparatiebedrijven geprofiteerd van de toename van het gebruik van fietsen 
(Statista, 2020). De verkoop van auto’s is in veel landen afgenomen (Isidore, 2020), in de VS met 
een derde. In Zuid-Korea nam de verkoop van auto’s in maart en april 2020 juist toe (IEA, 2020).  

Het algemene beeld ten aanzien van maatregelen gericht op de vervoerwijzekeuze is overigens dat 
er wat minder bekend is over de maatschappelijk relevante effecten daarvan, dan van maatregelen 
gericht op het vermijden van reizen. Enkele studies, zoals en Ierse studie, troffen een voor het 
milieu nadelig effect aan: uit angst voor besmetting stappen sommige mensen over van het 
openbaar vervoer op de auto (Crowley et al., 2020a). De overstap van openbaar vervoer naar lopen 
en fietsen lijkt in eerste instantie goed te zijn voor het milieu, maar zolang het aanbod van het 
openbaar vervoer niet vermindert, is dat effect afwezig. Uiteraard heeft die overstap, door extra 
beweging van overstappers, wel voordelen voor de gezondheid. 

6. Maatregelen gericht op beperking van het besmettingsrisico 

Zoals hierboven is aangegeven, is het openbaar vervoer zwaar getroffen door de pandemie, vooal 
vanwege de angst op virusverspreiding bij autoriteiten maar ook bij reizigers. Om 
virusverspreiding te beperken en de openbaar vervoersector en openbaar vervoerreizigers niet te 
zwaar te treffen, zijn allerlei maatregelen voorgesteld en geïmplementeerd. Bedacht moet worden 
dat niet alle openbaar vervoerreizigers een alternatief hebben, en dat sommige verplaatsingen 
essentieel zijn (OECD, 2020c). En verder is het van belang dat naast objectieve verspreidingsrisico’s 
ook percepties van mensen ten aanzien van die risico’s van belang zijn. Mensen denken dat 
openbaar vervoer en het delen van voertuigen de meest risicovolle manieren van reizen zijn 
(Richert et al., 2020). Maatregelen kunnen zowel de objectieve als gepercipieerde risico’s op 
besmettingen verminderen. 

Maatregelen betreffen vooral het dragen van mondkapjes/maskers, het plaatsen van schermen, 
bijvoorbeeld tussen bestuurders en inzittenden, het disinfecteren van oppervlakten die mensen 
aanraken (denk aan gedeelde vervoermiddelen zoals deelfietsen), en het stimuleren van 
contactloos betalen (Ibold; et al., 2020 ). Verder zijn er maatregelen gericht op social distancing, zoals 
het verhogen van frequenties, en het spreiden van de vraag. 

6.1 Social distancing 

De WHO beveelt aan één meter afstand te bewaren tussen mensen, of maskers te dragen (Chen, 
2020). Ook de NACTO (National Association of City Transport Officials) (NACTO 2020b) heeft 
richtlijnen voor social distancing voor de openbaar vervoersector opgesteld. De NACTO beveelt aan 
te werken met maximale aantallen passagiers per vervoermiddel, het helder aangeven van 
minimaal te hanteren afstanden, zowel in voertuigen als op stations en haltes, het aanbrengen van 
fysieke barrières tussen bestuurders en personeel, het verschaffen van instructies aan personeel 
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zodra de capaciteit bijna is bereikt, en het goed communiceren van eventuele veranderingen in de 
maatregelen.  

De invloed van maatregelen op de capaciteit van het openbaar vervoer hangt sterk af van de 
concrete maatregelen en die verschillen sterk per land. In Colombia nam de capaciteit af tot 35%, 
in het Verenigd Koninkrijk tot 10% (Ardila-Gomez, 2020), in China nam de capaciteit van bussen 
met 50% of meer af, waarbij camera’s zijn ingezet voor de handhaving, en markeringen op de 
busvloer moesten bijdragen aan het bewaren van de minimale afstand. Het is denkbaar dat op 
basis van voortschrijdend inzicht over infectierisico’s de capaciteit van openbaar vervoersystemen 
kan toenemen (Ardila-Gomez, 2020). 

6.2 Hogere frequentie openbaar vervoer 

Door een hogere frequentie neemt de capaciteit toe, wat kan leiden tot minder crowding, kortere 
wachttijden en kortere wachtrijen (OECD, 2020c). NACTO beveelt vooral frequentieverhogingen 
aan buiten de spits op routes naar essentiële bestemmingen. Popup (tijdelijke) busstroken kunnen 
helpen om de extra inzet van bussen te accomoderen, en reistijden te beperken. In New York is 20 
mijl aan busstroken aangelegd (Carlson, 2020) en in Schotland is 19 miljoen pond besteed aan de 
combinatie van popup busstroken en maatregelen om bussen schoner te maken via retrofitting (Bol, 
2020).  

6.3 Hygiëne en gezondheidsmaatregelen 

De meest gerapporteerde maatregelen betreffen het verplicht dragen van mondkapjes, het 
verschaffen van middelen om handen te wassen en te desinfacteren, en het vaker schoonmaken 
van bussen en treinen. In China zijn ook systemen ingezet om potentieel besmette mensen te 
kunnen traceren. Ook maakt de literatuur melding van maatregelen gericht op mogelijk besmet 
personeel in de openbaar vervoersector. De IATA (2020) bijvoorbeeld beveelt het meten van de 
lichaamstemperatuur van luchtvaartreizigers aan, evenals periodieke checks van personeel. De 
OECD (2020c) geeft aan dat het automatisch openen van deuren op stations besmetting via 
oppervlaktencontact kan verminderen. Ook de NACTO en UITP geven richtlijnen. NACTO 
(2020b) beveelt aan passagiers (ook) achterin te laten instappen in bussen, evenals contactloos 
betalen, mondkampjes, handschoenen en reinigings-/ontsmettingsmiddelen voor personeel, het 
vermijden van drukke punten door het personeel, vaker schoonmaken en desinfecteren van 
stations, voertuigen en faciliteiten voor personeel, en het thuishouden van ziek personeel. Enkele 
voorbeelden van concrete maatregelen die zijn ingevoerd: in Azië zijn op vele plaatsen maatregelen 
ingevoerd zoals het verschaffen van middelen om handen te wassen en te desinfecteren, het 
schoonmaken van voertuigen en stations, het gebruik van luchtfilters en ventilatie (Wong, 2020). 
In sommige VS steden is gratis openbaar vervoer aangeboden om crowding bij deuren te 
voorkomen. Dit speelt met name bij bussen: betalen zorgt voor mensen die op korte afstand van 
elkaar staan als ze de bus in willen en moeten betalen of inchecken (Zipper, 2020). In verschillende 
landen zijn lichaamstemperatuurmetingen op stations en luchthavens ingevoerd (CBS News, 2020; 
Roxby, 2020). Ook zijn er steden waar contactbronnenonderzoek gericht op het openbaar vervoer, 
is ingevoerd (Lee & Lee, 2020).  

6.4 Temporele vraagregulering in het openbaar vervoer 

Deze maatregelen beogen vooral drukte te voorkomen, maar daarnaast ook om wachttijden te 
verminderen en de efficiency en kosten-effectiviteit van het openbaar vervoer te verhogen. Om 
spreiding in de tijd te bewerkstelligen raadt NACTO, zoals hierboven al is aangegeven, aan 
frequenties in de daluren te verhogen. Ook spreiding over vervoermiddelen (en daardor 
gelijkmatiger bezettingsgraden) wordt in de literatuur genoemd, inclusief bijbehorende systemen 
om matches (vraag en aanbod van reizen) te faciliteren (Richert et al., 2020). 

In China zijn dergelijke maatregelen toegepast, waarbij tourbussen die beschikbaar waren, zijn 
ingezet, en waarbij gebruik is gemaakt van videomonitoren en analyse van data van mobiele 
telefoons (Zhou et al., 2020). Ook Dia (2020) maakt melding van technologieën en apps om 
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passagiersstromen te volgen en crowding te traceren. In San Francisco is het aanbod aan openbaar 
vervoerdiensten verminderd, vanwege de lagere vraag, en om vitale routes te kunnen 
accomoderen (NACTO, 2020b). Hamburg monitoort de bezettingsgraden van het openbaar 
vervoer en past het aanbod daarop aan (Hamburg, 2020). In Beijing gebruikt met openbaar vervoer 
bookingsystemen en apps om de vraag in kaart te brengen, om vervolgens het openbaar vervoer 
gefaseerd aan te bieden aan reizigers, en zo de vraag beter te spreiden (Salo, 2020). Het verschaffen 
van informatie aan openbaar vervoerreizigers kan ook plaatsvinden via sociale media, websites 
locale nieuwsmedia, alert, apps en via personeel (Transit, 2020a; NACTO, 2020). Zo publiceert de 
metro van Fukuoka (Japan) congestieniveaus van de metro per tijdsperiode op de website van de 
stad (OECD, 2020d). In Catalonië geeft een app real time informatie aan passagiers over crowding 
in bussen (Polis Network, 2020). 

We hebben weinig bronnen aangetroffen naar de impacts van dergelijke maatregelen. In Mumbai 
hebben social distancing maatregelen gezorgd voor capaciteitsproblemen in het bussysteem 
(Aklekar, 2020). In Londen bleek social distancing (daar: twee meter) onmogelijk, zowel in bussen 
als metro’s, terwijl frequentieverhogingen lastig waren door ziek personeel, en personeel in zelf-
isolatie (BBCS News, 2020). Het is duidelijk dat openbaar vervoerbedrijven veel inkomsten missen 
door de lagere aantallen passagiers en/of de extra inzet van vervoermiddelen. Het BART systeem 
in de regio San Francisco (regionaal railsysteem) kent verliezen van $55 miljioen per maand. In 
Brazillië zijn dagelijkse verliezen geraamd op meer dan R$1 miljard (circa 155 miljoen euro) (Welle 
& Avelleda, 2020). In landen met lage overheidsbijdragen aan het openbaar vervoer zijn soms 
ticketprijzen verhoogd, wat vooral voor werkenden met lagere inkomens nadelige gevolgen heeft. 
Zo zijn in Abuja, Nigerië door de tariefsverhogingen mensen, vooral vrouwen, gestopt met 
essentiële reizen (RipplesNigeria, 2020). In Lima, Peru, bleek het hiet haalbaar de voertuigvloot uit 
te breiden. Omdat 30% van de trips korter is dan zeven kilometer, en fietsen dan een optie is, heeft 
de regio besloten 301 km aan fietsinfrastructuur aan te leggen (Ecomobility.org, 2020b).  

Het is niet duidelijk of hygiënemaatregelen voldoende bescherming tegen het COVID-19 virus 
bieden, en het is ook niet duidelijk of ze lang vol te houden zijn, gelet op de benodigde menskracht 
en logistieke problemen (Musselwhite, 2020), en omdat resistentie kan optreden (Yam, 2020). En 
het gratis maken van het openbaar vervoer heeft uiteraard ook repercussies voor de inkomsten uit 
tariefopbrengsten (Transit, 2020b). De mate waarin mensen zich houden aan voorschriften zoals 
het dragen van mondkapjes, verschilt sterk per land. In Zuid-Korea waren mensen al gewend aan 
het dragen van mondkapjes vanwege luchtverontreiniging, en waren er mede daarom minder 
problemen dan in andere landen met de inperking van de individuele vrijheid en privacy (Sonn, 
2020), waarbij Ghana een voorbeeld is van een land waar adviezen voor het dragen van 
mondkapjes vaak niet werden opgevolgd (Dzisi & Dei, 2020).  

7. Combinaties van maatregelen 

Vaak zijn maatregelen gecombineerd ingevoerd (Parady et al., 2020), of kort op elkaar (IMF, 2020). 
Daarom is de bijdrage van afzonderlijke maatregelen vaak niet goed vast te stellen. Zo is een 
afname van verplaatsen vaak het gevolg van vrijwillige verminderingen in reizen maar ook van 
lockdown maatregelen, vooral in ontwikkelde landen (IMF, 2020).  

Bij een combinatie van maatregelen hangt het effect op social distancing en virusverspreiding af 
van de mate van strengheid van de maatregelen, waarbij strengere combinaties van maatregelen 
meer effecten hebben (Hussain, 2020).  

Pakketten maatregelen die het mobiliteitsgedrag beïnvloeden, hebben uiteraard ook 
milieueffecten. Op de eerste plaats zijn de emissies van luchtverontreinigende stoffen, CO2 en 
geluid lager als het verkeersvolume afneemt. Daarnaast blijkt de verspreiding van het COVID-19 
virus wordt bevorderd door fijnstofconcentraties, en dus lijken lagere concentraties tot minder 
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virusverspreiding te leiden (Magazzino et al., 2020; Domingo & Rovira, 2020). Door combinaties 
van maatregelen is het energiegebruik in alle sectoren afgenomen, ook in transport (Abu-Rayash 
& Dincer, 2020). Wereldwijd is de CO2 emissie van mobiliteit afgenomen (Le Quéré et al., 2020). 

8. Synthese, beleidsrelevantie, en verder onderzoek 

De resultaten van secties 4 tot en met 7 laten op de eerste plaats zien dat de categorisering van 
maatregelen en effecten zoals voorgesteld in tabel 1, prima werkt. Vrijwel alle literatuur past in de 
structuur van Tabel 1. We hebben weliswaar enkele extra resultaten aangetroffen, zoals de invloed 
van transport- (en andere) maatregelen op de waterkwaliteit (Braga et al., 2020), maar omdat de 
invloed van de transportsector op waterkwaliteit sowieso beperkt is, hebben we dat onderwerp 
niet opgenomen in Tabel 1. Opname zou overigens prima kunnen binnen de structuur van Tabel 1 
– waterkwaliteit valt onder de effectcategorie ‘milieu’. 

Verder blijkt de literatuur voor het overgrote deel resultaten van één maatregel of een combinatie 
van maatregelen weer te geven, en dan vaak op slechts één terrein, bijvoorbeeld de vraag naar 
openbaar vervoer. Integrale effectrapportages ontbreken, en integrale beoordelingen van de 
gecombineerde effecten op de diverse terreinen uit Tabel 1 al helemaal. We zijn geen kosten-
batenanalyses of multi-criteria analyses van (combinaties van) transportmaatregelen 
tegengekomen. Veel studies rapporteren de effecten van combinaties van maatregelen, waardoor 
het niet mogelijk is de bijdrage van de afzonderlijke maatregelen vast te stellen. 

De studies die mobiliteitseffecten rapporteren, beschrijven alleen de directe effecten op 
bijvoorbeeld woon-werkverkeer, en gaan niet in op indirecte effecten. De theorie van constante 
reistijdbudgetten leert dat, gemeten over een grote groep mensen, bijvoorbeeld alle Nederlanders, 
mensen een constant tijdsbudget hebben voor reizen (zie bijvoorbeeld Mokhtarian and Chen, 
2004). Wellicht gaan mensen die de hele dag thuiswerken, eerder ’s avonds om sociale of 
recreatieve redenen op pad, en dus is het interessant om de invloed van thuiswerken op het totale 
mobiliteitsgedrag te onderzoeken. 

Verder rapporteert de literatuur die naar gezondheidseffecten kijkt, vooral de effecten op 
intermediaire gezondheidsindicatoren, zoals de mate van social distancing of verplaatsingsgedrag, 
maar niet de effecten op de werkelijke verspreiding van het COVID-19 virus. Dat is begrijpelijk, 
omdat het zeer moeilijk is de bijdrage van transport gerelateerde maatregelen te isoleren van die 
van andere maatregelen.  

Daarnaast zijn er maar weinig studies die kijken naar de directe en de indirecte 
gezondheidseffecten. We denken bij indirecte effecten aan de gezondheidseffecten via 
luchtverontreiniging, beweging, stress en welbevinden. Die studies die naar welbevinden en 
geestelijke gezondheid hebben gekeken, rapporteren in het algemeen een negatieve invloed van 
de transport gerelateerde maatregelen die reisbeperkingen met zich meebrengen. Maatregelen die 
leiden tot meer lopen en fietsen, zullen welhaast per definitie positieve gezondheidseffecten, zowel 
door meer bewegen als door een hoger niveau van welbevinden, met zich meebrengen. 

Studies die economische effecten rapporteren, richten zich op partiële directe effecten, bijvoorbeeld 
gericht op de omzet van de openbaarvervoersector. We hebben geen studies aangetroffen die ook 
naar indirecte effecten hebben gekeken. Stel dat mensen geen geld meer uitgeven aan een vakantie 
met het vliegtuig, en als alternatieve bestedingsaanwending het geld besteden aan een nieuwe fiets 
of meubels, dan zijn er indirecte economische effecten. Er is in populaire media wel veelvuldig 
gerapporteerd over de invloed van COVID-19 op het BNP van diverse landen, maar dat betreft 
uiteraard alle COVID-19 maatregelen, niet alleen die gericht op transport. 

Door bovengenoemde beperkingen is het bijzonder moeilijk tot conclusies te komen over welke 
maatregelen wel of niet gewenst zijn, in welke context. Contextfactoren betreffen kenmerken van 
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een stad, regio of land, en ook de stand van zaken ten aanzien van virusverspreiding. Kant en klare 
aanbevelingen voor beleid zijn daarom niet te geven. Maar ondanks de kanttekeningen die we 
plaatsen bij het tot nu toe uitgevoerde onderzoek, zijn er wel enkele lessen voor beleid te trekken. 
Ten eerste: het lijkt aannemelijk te veronderstellen dat maatregelen die leiden tot meer fietsen en 
lopen (ten koste van de auto of het openbaar vervoer) positiever scoren dan maatregelen die leiden 
tot minder verplaatsingen. Ten tweede is het aannemelijk dat maatregelen die reisbeperkingen met 
zich meebrengen, minder negatieve impact hebben in landen en regio’s waarbij goede ICT 
voorzieningen standaard zijn, en waarbij ICT vaker een substituut kan bieden voor on site 
activiteiten. Zo leidt een hoger percentage kantoorwerkgelegenheid tot minder nadelige invloed 
van reisbeperkingen, dan een laag percentage kantoorwerkgelegenheid (en bijvoorbeeld meer 
banen in de productie en distributiesector, onderwijs en zorg). Ten derde: COVID-19 maatregelen 
gericht op het beperken van locatiegebonden activiteiten (werken, onderwijs, horeca, festivals, 
bioscopen, theater, bezoek familie/vrienden, …) hebben direct hun weerslag op het reisgedrag. 
Immers, het overgrote deel van de reizen die mensen maken zijn een afgeleide van hun 
activiteitenpatroon. Als de overheid wil dat mensen minder reizen, is de eerste aanbeveling om 
beleid gericht op activiteiten uit te voeren. Teleactiviteiten (telewerken, online onderwijs, …) 
blijken wereldwijd in vele gevallen goede alternatieven te zijn voor on site activiteiten. Ten vierde:  
reizen per openbaar vervoer brengt vrijwel zeker meer risico’s op besmettingen net zich mee dan 
reizen per fiets, lopend of (alleen) met de auto. Beleid gericht op social distancing en hygiëne in het 
openbaar vervoer is daardoor voor de verspreiding van virussen relatief belangrijk. Tenslotte: dat 
beleid dient zich niet alleen op het zitten in vervoermiddelen (trein, bus, tram metro) te richten, 
maar ook op in- en uitstappen, perrons, trappen en liften, en op het verschaffen van middelen om 
handen te wassen.  

Maar er is nog veel onbekend, waardoor het voeren van goed beleid niet eenvoudig is. Voor beleid 
is het daarom van groot belang dat er wereldwijd veel onderzoek wordt uitgevoerd naar de 
complexe effecten van maatregelen op virusverspreiding (en gerelateerde gezondheid), 
welbevinden, stress, geestelijke gezondheid, indirecte gezondheidseffecten, economische effecten 
en het milieu. Bovendien is het van groot belang integrale gezondheidseffecten via verschillende 
routes in kaart te brengen, mogelijk gebruik maken van het concept QALY (Quality Adjusted Life 
Years), en die effecten te relateren aan economische effecten, zodat beleid gericht op 
virusverspreiding (in de context van dit paper: gericht op de transportsector, maar uiteraard ook 
in het algemeen) kan worden vergeleken met ander gezondheidsbeleid. We vermoeden dat de 
beschikbaarheid van grote datasets (big data) een belangrijke rol gaat spelen bij toekomstig 
onderzoek naar COVID-19 in het algemeen en ook gericht op transport.  

Dergelijk onderzoek zou contextfactoren moeten meenemen. Op basis van de nu aangetroffen 
literatuur lijken transport gerelateerde maatregelen minder goed te werken en meer nadelige 
effecten te hebben in armere en minder ontwikkelde landen. Bovendien zijn er indicaties dat de 
invloed van transport gerelateerde maatregelen op virusverspreiding minder lijken te zijn dan 
gedacht voorafgaand aan de invoering ervan. 
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