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1. Methodologie  
1.1. Artikel uit de krant “Het Nieuwsblad” 

Op 6 maart 2019 publiceerde krant “Het Nieuwsblad” het volgende artikel: “Op citytrip: wanneer neem je beter 

de trein en wanneer het vliegtuig?”. Het document geeft in grote lijnen de boodschap weer dat het voor reizen 

van minder dan 1000 kilometer de voorkeur verdient om de trein te nemen, ten koste van het vliegtuig, en dat 

omwille van ecologische redenen. 

Dit document vergelijkt reizen door de lucht of via het spoor en kijkt naar drie criteria: prijs, duur en uitstoot 

van koolstofdioxide. Het doet dat voor zeven bestemmingen, die alle minder dan duizend kilometer van 

Brussel verwijderd zijn, tijdens een citytrip van 22 tot 25 maart 2019: 

- Brussel – Amsterdam  

- Brussel – Parijs  

- Brussel – Londen  

- Brussel – Berlijn  

- Brussel – Praag  

- Brussel – Milaan  

- Brussel – Kopenhagen  

Om de waarde van de drie vergelijkingscomponenten te beoordelen, gebruikte de krant de volgende drie 

bronnen:  

- Voor de raming van de uitstoot van koolstofdioxide steunde de krant op de website 

“ecopassenger.org” 

Om deze parameter te bepalen tijdens een treinreis gaat deze bron uit van een gemiddeld aantal reizigers 

(normaal gebruik) van dit type transport. 

Voor het traject met het vliegtuig steunt deze bron op het gemiddelde aantal vliegtuigen dat Europese 

vluchten maakt, met een gemiddelde capaciteitsbenutting, inclusief het traject bij vertrek en aankomst. 

- De krant haalt de duur en financiële kostprijs van een vliegtuigtraject uit de bron “Google flights” 

Als luchthaven van vertrek wordt altijd Brussel-Zaventem genomen, terwijl de bestemmingsluchthaven de 

belangrijkste luchthaven van de betrokken hoofdstad is.  

- Voor de duur en de prijs van een treinreis baseert de krant zich op de NMBS-website, met name “b-

europe.com” 
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Het station bij vertrek is altijd Brussel-Zuid en de trein komt steeds aan in het voornaamste station van de 

bestemmingshoofdstad. 

1.2. Welke parameters voor de autocars  

1.2.1. De duur van een traject bepalen 
Eerst moeten de afstanden van de Belgische hoofdstad tot de hoofdsteden van de andere landen worden 

vastgesteld1: 

- Brussel – Amsterdam (205 km) 

- Brussel – Parijs (312 km) 

- Brussel – Londen (412 km)  

- Brussel – Berlijn (771 km)  

- Brussel – Praag (901 km) 

- Brussel – Milaan (914 km) 

- Brussel – Kopenhagen (922 km)  

Vervolgens hebben wij twee populaire bestemmingen toegevoegd: Madrid en Wenen. De Spaanse hoofdstad 

ontving in 20162 een recordaantal toeristen: meer dan vijf miljoen. In de Oostenrijkse hoofdstad waren er in 

hetzelfde jaar 6 884 000 bezoekers. Wij gaan uit van de volgende afstanden tussen Brussel en beide 

toeristische hoofdsteden:  

Brussel – Wenen: 1234 km  

Brussel – Madrid: 1569 km 

Vervolgens gaan wij ervan uit dat de autocars over elk traject een gemiddelde snelheid van 75 km/h halen. Voor 

de duur van het traject hebben wij de verhouding tussen de afgelegde afstand en de snelheid genomen. 

Vervolgens hebben wij de duur van de wettelijke pauzes toegevoegd om een zo nauwkeurig mogelijke totale 

trajectduur te berekenen. Het ICB3 (Instituut voor de autoCar & de autoBus) ging uit van de volgende interne 

informatie45:  

 

                                                                    
1 Bron: Google Maps 
2 https://www.lecourrier.es/madrid-bat-son-record-de-touristes/ 
3 https://www.icb-institute.be/nl 
4 https://www.location-car-paris.fr/faq/ 
5 https://www.icb-institute.be/rijtijd/ 
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Duur van de rijtijd Aantal bestuurders Wettelijke rusttijden 

Minder dan 4.30 u 1 / 

Tussen 4.30 u en 10 u 1 2 periodes van 45 minuten 

Tussen 10 u en 13.30 u 2 bestuurders / 

Tussen 13.30 u en 18 u 2 bestuurders / 

Meer dan 18 u 2 bestuurders 1 periode van 45 minuten 

 

We hebben ook de reistijd berekend van de ferry-diensten tussen Duitsland en Denemarken voor de reis naar 

Kopenhagen (1u05) en van de ferry tussen Calais naar Dover voor de reis naar Londen (1u30). 

1.2.2. Raming van de CO2-uitstoot van een traject  
Om de uitstoot van de autocars te berekenen ging het ICB uit van deze berekeningsmethode:  

- De uitgestoten hoeveelheid CO2 per liter diesel = 2,67 kg/liter6 

- Dieselverbruik van een autocar = 0,26 l/km7 

- CO2-uitstoot per autocar = 0,6942 kg/km 

Vervolgens hebben wij dit resultaat vermenigvuldigd met de afstand tussen Brussel en de buitenlandse 

hoofdsteden.  

Ten slotte hebben wij dit resultaat gedeeld door de gemiddelde capaciteitsbenutting van een autocar, d.w.z. 

80%8 (als we uitgaan van een autocar van 50 personen gaat het dus om 40 personen).  

 Dit levert dus de hoeveelheid CO2 op die wordt uitgestoten tijdens een traject.  

Wij verduidelijken dit met het volgende voorbeeld:  

- Afstand Brussel – Amsterdam = 205 km  

- Hoeveelheid uitgestoten CO2 (ongeacht het aantal passagiers) = 205 * 0,5525 

- Gemiddeld aantal passagiers = 40  

 Hoeveelheid uitgestoten CO2 op het traject Brussel – Amsterdam met 40 passagiers aan boord = 

(205*0,5525) / 40 = 3.5577 kg CO2 

                                                                    
6 http://www.libertalia.org/culture/ecologie/changement-climatique/le-petrole-et-le-co2-3743.html 
7 Bron: interne klanten 
8 https://www.location-car-paris.fr/faq/ 
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Om te weten hoeveel kilogram CO2 op een traject heen en terug wordt uitgestoten, hebben wij de uitstoot van 

één traject met twee vermenigvuldigd. In het bovenstaande voorbeeld levert dit 3.5577*2 = 7..12 kg op. 

Zo hebben we bijvoorbeeld ook de hoeveelheid CO2 berekend die vrijkomt bij een veerboot (reis naar 

Kopenhagen): de CO2-productie voor Veerboten is ongeveer 0,89 kg CO2 / mijl, of 0,5528 kg CO2/km. De 

veerbootafstand tussen Duitsland en Denemarken is 18,7 kilometer. Zo komen we uit op een CO2-productie 

van ongeveer 10,34 kg (voor een enkele reis). 

1.2.3. Raming van de prijs van een traject  
Om de prijs van een autocartraject zo nauwkeurig mogelijk te berekenen gebruikt het ICB een interne 

rekenmodule die rekening houdt met de volgende elementen:  

- Tolgelden op wegen/autosnelwegen 

- Brandstof 

- Parkeergeld 

- Prijs van de ferry (Kopenhagen, Londen) 

- Aantal bestuurders, rijtijden 

- Winstmarge van 30% voor het autocarbedrijf 

2. Analyse van de resultaten van de studie9  
 

 Duur Prijs CO2-uitstoot 

Traject Duur 
vliegtuig 

Duur 
trein 

Duur 
autocar 

Prijs 
vliegtuig 

Prijs 
trein 

Prijs 
autocar 

CO2 

vliegtuig 
CO2 
trein 

CO2 
autocar 

Brussel -  

Amsterdam 

0.55 u 2.54 u 2.44 u 157 60 30,60 84,7 kg 5,8 kg 7.12 kg 

Brussel  - Parijs 1 u 1.22 u 4.09 u 503 150 43,10 122,2 kg 3,3 kg 10.83 kg 

Brussel - Londen 1.10 u 2.01 u 07.13 u 155 178 44,05 118,5 kg 7,6 kg 50.54 kg 

Brussel - Berlijn 1.30 u 8.30 u 10.16 u 139 182 81,96 117,6 kg 26,4 

kg 

26.76 kg 

Brussel  - Praag 1.25 u 10.02 u 12.00 u 124 206 91,58 128,2 kg 47,2 

kg 

31.27 kg 

Brussel - Milaan 1.30 u 10.34 u 12.11 u 149 372 86,25 128,8 kg 24,6 

kg 

31.72 kg 

                                                                    
9 In bijlage 1 en 2 vindt u twee illustratieve kaarten waarop deze informatie wordt samengevat.  
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Brussel -
Kopenhagen 

1.30 u 12.01 u 13.22 u 148 216 56,34 137,3 kg 45 kg 52.68 kg 

Brussel - Wenen 1.45 u 12.55 u 16.27 u 420 426,2 111,98 153,1 kg 27,8 

kg 

38.56 kg 

Brussel - Madrid 2.30 u 12.49 u 21.40 u 101,98 751,4 107,96 123,2 kg 32,5 

kg 

54.46 kg 

 

Het onderstaande klassement volgens de drie componenten (duur, prijs en CO2-uitstoot) werd opgesteld per 

transporttype en op basis van de bestemming.  

 Duur Prijs CO2-uitstoot 

Traject Duur 

vliegtuig 

Duur 

trein 

Duur 

autocar 

Prijs 

vliegtuig 

Prijs 

trein 

Prijs 

autocar 

CO2 

vliegtuig 

CO2 

trein 

CO2 

autocar 

Brussel -  

Amsterdam 

1 3 2 3 2 1 3 1 2 

Brussel  - Parijs 1 2 3 3 2 1 3 1 2 

Brussel - Londen 1 2 3 2 3 1 3 1 2 

Brussel - Berlijn 1 2 3 2 3 1 3 1 2 

Brussel  - Praag 1 2 3 2 3 1 3 2 1 

Brussel  - Milaan 1 2 3 2 3 1 3 1 2 

Brussel  - 
Kopenhagen 

1 2 3 2 3 1 3 1 2 

Brussel - Wenen 1 2 3 2 3 1 3 1 2 

Brussel - Madrid 1 2 3 1 3 2 3 1 2 

 

2.1.    De prijs  
Inzake de prijs valt het meteen op dat de autocar de voordeligste keuze is voor 9 geanalyseerde 

bestemmingen. De trein is daarentegen in zeven gevallen op negen (Parijs en Amsterdam zijn de 

uitzonderingen) de duurste manier om te reizen. Wat de prijs betreft, komt het vliegtuig dus op de tweede 

plaats. 

2.2. De duur 
Het vliegtuig is het snelste vervoermiddel en dat zal niemand verbazen. De trein komt op de tweede plaats. 

De derde plaats is dus voorbehouden voor de autocar. Maar bij kortere trajecten (Amsterdam, Parijs, Londen) 

mag men niet vergeten om rekening te houden met de tijd die nodig is voor de “check-in” en de “check-out”. 
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En bij een vliegtuigreis vragen ook het inchecken van de bagage en het recupereren van de bagage op de 

bestemming extra tijd die in de totale duur van de reis moet worden ingecalculeerd. Bovendien liggen 

luchthavens niet in het centrum van de stad en is ook de duur van de reis tussen de luchthaven en het 

stadscentrum (en omgekeerd) een belangrijk element. We schatten een duur van 3:30 voor al deze taken.  

2.3. De CO2-uitstoot 
Het vliegtuig is ongetwijfeld het meest vervuilende vervoermiddel. De trein en de autocar zijn elkaar waard op 

de trajecten die wij als voorbeeld hebben genomen, al heeft de trein misschien een licht voordeel. De 

hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij een treinreis hangt af van de gebruikte brandstof (diesel of elektriciteit) en de 

bezettingsgraad van de trein. Op trajecten met de hogesnelheidstrein naar bijvoorbeeld Parijs en Londen is de 

bezettingsgraad merkelijk hoger, zodat de milieu-impact10 per reiziger lager ligt dan bij de klassieke treinen. 

Het zijn dus de traditionele treinen die op dit punt rechtstreeks “concurreren” met de autocars. 

Is de autocar een alternatief voor de trein?  

- Inzake prijs is het duidelijk dat de autocar niet te kloppen is. De autocar is goedkoper dan de trein. 

- Inzake reisduur is het verhaal veel genuanceerder. Wij maken een onderscheid tussen twee types: met 

en zonder overstap. 

o Op rechtstreekse trajecten, zoals Parijs of Londen, gaat reizen met de trein het snelste, 

dankzij de Thalys en de Eurostar. De autocar blijft goedkoper, maar doet er langer over  

o Ook bij reizen waarbij de reiziger moet overstappen om zijn bestemming te bereiken, blijft de 

trein sneller dan de autocar. Maar bij verder afgelegen bestemmingen moet er vaker worden 

overgestapt. Dit is het geval voor 6 van de 9 bestemmingen die wij in deze studie analyseren. 

U vindt meer informatie hierover in bijlage 3. Een trein die vertraging heeft, kan een snelle 

overstap onmogelijk maken, zodat het langer duurt om de bestemming te bereiken. 

3. Conclusie 
Op korte trajecten (Amsterdam, Londen, Parijs) is het vliegtuig het minst aangewezen vervoermiddel. Dat is 

te wijten aan de duur van de check-in en check-out en aan de grote vervuiling en CO2-uitstoot. 

Hogesnelheidstreinen zijn dus het snelste en milieuvriendelijkste vervoermiddel, maar ze zijn duurder dan de 

autocar. De autocar is dan weer het voordeligste vervoermiddel dat ook voor het milieu interessant is, maar 

wel het traagste. Maar om bijvoorbeeld naar Amsterdam te reizen is de autocar de beste optie inzake prijs en 

                                                                    
10http://www.belgianrail.be/nl/corporate/duurzaamheid/planet/~/media/C6FAF258787F41FAB7A6CADDB409422D
.ashx 

http://www.belgianrail.be/nl/corporate/duurzaamheid/planet/~/media/C6FAF258787F41FAB7A6CADDB409422D.ashx
http://www.belgianrail.be/nl/corporate/duurzaamheid/planet/~/media/C6FAF258787F41FAB7A6CADDB409422D.ashx
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duur. Voor de andere bestemmingen moet ieder voor zichzelf uitmaken wat het beste vervoermiddel is: wie 

naar het financiële plaatje kijkt, kiest voor de autocar, maar als je gehaast bent, is het spoor de beste keuze. 

Als we geen rekening houden met het milieu-aspect verdient het vliegtuig de voorkeur voor langere trajecten, 

omdat het sneller gaat. Maar om de planeet te redden maken we beter gebruik van een ander vervoermiddel, 

zoals de trein of de autocar. 

Voor langere reizen vraagt de autocar geen groot budget en is hij milieuvriendelijker dan het vliegtuig maar 

iets meer vervuilend dan de trein. Maar zo’n reis per autocar duurt wel langer. 

De trein is dan weer sneller dan de autocar, maar ook duurder en om de gewenste bestemming te bereiken 

dient de reiziger vaak meerdere keren over te stappen (zie bijlage 3). 

Het voordeel van de autocar is dus dat het om een rechtstreeks traject gaat, zonder overstap, dat minder duur 

is en het milieu minder belast, maar dat wel meer tijd vraagt dan de trein. 
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Bijlage 1: kaart nummer 1 
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Bijlage 2: De trein naar het buitenland nemen 
 

1) Brussel Zuid – Kopenhagen11 (Denemarken)  

Datum Reisduur 

en -tijdstip 

Haltes Aantal keer 

overstappen 

11 april 

2019 

17.27 u - 07.30 u 

(14.03 u) 

Vertrek-

station 

Vertrek-

uur 

Aankomst-

station 

Aankomst-

uur 

 2 

Brussel – 

Zuid 

17.27 u Duisburg 19.53 u 

Duisburg 

Hbf 

20.47 u Hamburg Hbf 00.15 u 

Hamburg 

Hbf 

2.15 u Kobenhavn 

Ingerslevsgade 

7.30 u 

 

2) Brussel-Zuid – Milaan Garibaldi12 (Italië) 

Datum Reisduur 

en -tijdstip 

Haltes Aantal keer 

overstappen 

15 april 

2019 

12.37 u - 21.50 u 

(9.13 u) 

Vertrek-

station 

Vertrek-

uur 

Aankomst-

station 

Aankomst-

uur 

 1 

Brussel – 

Zuid 

12.37 u Gare du Nord 

(Parijs) 

13.59 u 

Gare de 

Lyon 

(Parijs) 

14.41 u Milaan 

Garibaldi 

21.50 u 

Hou rekening met het traject via het openbaar vervoer tussen Gare du Nord en Gare de Lyon (17 minuten) 

   

                                                                    
11 Trainlife.fr 
12 https://be.oui.sncf/fr/ 
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3) Brussel-Zuid – Madrid Atocha13 (Spanje)  

Datum Reisduur 

en -tijdstip 

Haltes Aantal keer 

overstappen 

15 april 

2019 

11.13 u - 00.02 u 

(12.49 u) 

Vertrek-

station 

Vertrek-

uur 

Aankomst-

station 

Aankomst-

uur 

2 

Brussel – 

Zuid 

11.13 u Gare du Nord 

(Parijs) 

12.35 u 

Gare de 

Lyon 

(Parijs) 

14.07 u Barcelona 

Sants 

(Barcelona) 

20.34 u 

Barcelona 

Sants 

(Barcelona) 

21.15 u Madrid 

Atocha 

00.02 u 

Hou rekening met het traject via het openbaar vervoer tussen Gare du Nord en Gare de Lyon (17 minuten) 

 

4) Brussel-Zuid – Berlijn Hbf14 (Duitsland) 

Datum Reisduur 

en -tijdstip 

Haltes Aantal keer 

overstappen 

12 april 

2019 

12.25 u - 19.27 u 

(07.02 u) 

Vertrek-

station 

Vertrek-

uur 

Aankomst-

station 

Aankomst-

uur 

 1 

Brussel – 

Zuid 

12.25 u Keulen Hbf 14.15 u 

Keulen Hbf 14.48 u Berlijn Hbf 19.27 u 

 

 

  

                                                                    
13 https://be.oui.sncf/fr/ 
14 https://be.oui.sncf/fr/ 
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5) Brussel-Zuid – Praha 15 (Praag - Tsjechische Republiek) 

Datum Reisduur 

en -tijdstip 

Haltes Aantal keer 

overstappen 

13 april 

2019 

10.25 u - 22.16 u 

(11.51 u) 

Vertrek-

station 

Vertrek-

uur 

Aankomst-

station 

Aankomst-

uur 

 2 

Brussel – 

Zuid 

10.25 u Frankfurt-am-

Main 

13.31 u 

Frankfurt-

am-Main 

14.21 u Regensburg 17.24 u 

Regensburg 18.14 u Praag Hlzvni 

Nadrazi 

22.16 u 

 

6) Brussel-Zuid – Wenen Hbf (Centraal station)16 (Oostenrijk) 

Datum Reisduur 

en -tijdstip 

Haltes Aantal keer 

overstappen 

12 april 

2019 

12.25 u - 23.09 u 

(11.51 u) 

Vertrek-

station 

Vertrek-

uur 

Aankomst-

station 

Aankomst-

uur 

1 

Brussel – 

Zuid 

12.25 u Frankfurt-am-

Main 

15.31 u 

Frankfurt-

am-Main 

16.21 u Wenen Hbf 23.09 u 

 

 

                                                                    
15 https://be.oui.sncf/fr/ 
16 https://be.oui.sncf/fr/ 


