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BIJLAGEN 
 
In het kader van Ketens en Knopen zijn in 2020 9 case studies naar OV-knooppunten uitgevoerd.  
Dit document bevat de volgende case studies: 
• Type 1 

o ’s Hertogenbosch - Rapport Verdiepend Onderzoek – Ontwikkelingsperspectief 
knooppunt ’s-Hertogenbosch 

• Type 2 
o Maastricht - Rapport Verdiepingsonderzoek OV-knooppunten 2040 – OV-knoop 

Maastricht 
o Maastricht - Werkboek Verdiepingsonderzoek OV-knooppunten 2040 – OV-knoop 

Maastricht  
o Dordrecht - Rapport Ontwerpperspectief Station Dordrecht 

 
De overige studies zijn te vinden in de andere bijlagen. 
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1 Inleiding en leeswijzer
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 Type 1 stations:

 Amsterdam Amstel    Leiden Centraal
 Amsterdam Centraal   Rotterdam Centraal
 Amsterdam Sloterdijk   Schiphol Airport
 Amsterdam Zuid    Utrecht Centraal
 Den Haag Centraal    Zwolle
 Den Haag HS     Nijmegen
 Eindhoven
 ‘s Hertogenbosch

In het landelijke Programma 
Toekomstbeeld OV 2040 werken partijen 
binnen de OV-sector samen aan het 
toekomstbestendig maken van het 
openbaar vervoer in Nederland richting het 
jaar 2040. Onderdeel van dit programma 
is de werkstroom ‘ketens en knopen’. Een 
belangrijk thema binnen deze werkstroom 
is knooppuntontwikkeling. Een goed 
functionerend OV-knooppunt draagt 
bij aan sneller en prettiger reizen in een 
vaak multimodale keten (trein, metro, 
tram, bus, fiets, lopen, auto, taxi en 
ander deelvervoer) en biedt kansen voor 
ruimtelijk-economische ontwikkelingen. 
Gedacht kan worden aan woningbouw, 
combinaties van wonen en werken, 
commerciële dienstverlening, (culturele) 
voorzieningen of een mengvorm hiervan.

Na een landelijke inventarisatie van OV-
knooppunten (trein, btm) zijn er 7 type 
knooppunten te onderscheiden (zie 
hiernaast) waarvan we voor ieder type een 
representatieve casus uitwerken.

Het eerste deel van dit Verdiepend 
onderzoek bij het ontwikkelingsperspektief 
knooppunt ’s Hertogenbosch behandelt 

de context van het OV-knooppunt en de 
omgeving, de analyse van het knooppunt 
en de prognose van ontwikkelingen 
naar de toekomst. Ook de verkenning 
van alternatieven en de conclusie en het 
advies komen hier aan bod. In het tweede 
deel, vanaf hoofdstuk 6, reflecteren we 
op deze opgave door de methodiek van 
ons onderzoek toe te passen op OV-
knooppunten met vergelijkbare opgaven. 
We behandelen Amsterdam Amstel 
en Leiden Centraal en eindigen met 
vergelijkingen en conclusies.

Beschrijving Type 1 knooppunten
In dit document wordt knooppunt Den 
Bosch als representatieve casus van type 1 
knooppunten geanalyseerd en vergeleken 
met andere knooppunten van dit type. Type 
1 knooppunten zijn stationsknooppunten 
als onderdeel van een doorontwikkeling 
van een reeds gerealiseerde grotere 
gebiedsontwikkeling met hoogstedelijk 
karakter en worden gekenmerkt door:

• De spoorzone is een gewilde locatie, 
populair overstappunt

• De plaatswaarde van de knoop is hoog
• De omgeving van het knooppunt is 

Inleiding en leeswijzer

een bestemming op zich door de 
aanwezigheid van ziekenhuizen, 
theaters en dergelijke. 

• De knoop is steeds meer onderdeel van 
de binnenstad en heeft een centrale 
lokale en belangrijke regionale functie 

• Er ligt een opgave voor uitbreiding/
herstructurering van de knoop- 
en ketenfuncties, bijvoorbeeld 
voor deelmobiliteit en MaaS en het 
knooppunt is strategisch onderdeel 
van een grote gebiedsontwikkeling 

• In de directe omgeving is sprake van 
ruimtegebrek.

Vergelijking station ’s-Hertogenbosch met 
stations Amsterdam Amstel en Leiden
Het Type 1 station bestaat uit een grote 
verscheidenheid aan stations, zowel 
in omvang als in opgave. Kathedraal-
stations als Amsterdam Centraal, 
Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal en 
Den Haag Centraal zijn in de afgelopen 
jaren na grondige verbouwingen in het 
kader van PHS behoorlijk fit-for-future, 
wat niet wil zeggen dat er geen opgaves 
meer liggen. Stations als Amsterdam Zuid, 
Amsterdam Sloterdijk en Den Haag HS 
zijn al enige jaren onderwerp van grote 

studies. Schiphol Airport is door zijn 
bijzonderheid een aparte categorie, met 
impactvolle opgaves. Voor een vergelijking 
van opgaves is derhalve gekozen voor 
Amsterdam Amstel en Leiden, vanwege de 
volgende redenen:

1. Het zijn megastations die in de 
toekomst een flinke groei gaan 
doormaken

2. De ontwikkelingen van de afgelopen 20-
30 jaar zijn alweer toe aan een logistieke 
en ruimtelijke doorontwikkeling, met 
verdere verdichting en transformatie

3. Als gevolg van stedelijke verdichting 
aan beide zijden van het spoor is het 
een belangrijke opgave om de entrees 
gelijkwaardiger te maken 

4. Er is ruimtegebrek voor de inpassing 
van ketenvoorzieningen

5. Door gelijkwaardige ontwikkeling aan 
beide zijden van het spoor ontstaat 
barrièrewerking voor het langzaam 
verkeer

6. Leefbaarheid van de omgeving is een 
belangrijk speerpunt voor alle partijen
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2 Context OV-knooppunt en omgeving
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Historische context
De stad ‘s Hertogenbosch verwierf kort 
na zijn stichting in 1184 stadsrechten. 
Daardoor was ’s-Hertogenbosch vanaf het 
begin een vestingstad. Dit heeft invloed 
gehad op het type stationsgebouw dat 
gebouwd kon worden. ‘s Hertogenbosch 
opende in 1868 zijn eerste station aan de 
spoorlijn Utrecht – Boxtel, op 300m buiten 
de vestingwerken. Omdat het gebouw 
snel afgebroken moest kunnen  worden 
bij dreigend gevaar, werd het uitgevoerd 
in hout. Dit houten stationsgebouw was, 
tot aan het opheffen van de vesting status 
van ‘s  Hertogenbosch in 1874, het enige 
gebouw buiten de vesting. Het station lag 
aan het Meijerplein op enkele honderden 
meters van het huidige station, in de 
wijk ‘t Zand, de eerste stadsuitbreiding 
buiten de vestingwerken. In 1896 werd dit 
station vervangen door een monumentaal 

Context OV-knooppunt en omgeving

bakstenen station, naar ontwerp van 
Eduard Cuypers. Om vanuit de stad en 
de wijk een mooier aanzicht te krijgen 
werd het station een paar honderd meter 
verplaatst naar het zuiden, waarbij de 
sporen iets verlegd werden naar het 
westen. Dit station sloot veel beter aan 
op de stad die nu via een rechte lijn 
vanuit het station te bereiken was. Dit 
station werd in 1944 tijdens de Operatie 
Market Garden in brand geschoten door 
Duitse jachtbommenwerpers. Het derde 
station werd in 1951 gerealiseerd naar 
ontwerp van Sybold van Ravesteyn. Hierbij 
werden de originele perronoverkappingen 
behouden, welke nog altijd aanwezig 
zijn. Het vierde en huidige station werd in 
1998 in gebruik genomen. Het passage-
station is ontworpen door architect Rob 
Steenhuis. 

bron: Erfgoed ‘s-Hertogenbosch bron: nationaalarchief.nl bron: cultureelerfgoed.nl bron: bedrijfspand.com1868-1896 1896-1944 1951-1998 1998- huidig

1815 1900

1970

1990

1850

1950 1980

2019

Actuele ruimtelijke context 
De stad is in de 20e en 21e eeuw naar 
alle zijden uitgebreid, waar het station 
ooit buiten de stad lag werd het bij de 
eerste stadsuitbreiding buiten de vesting 
al opgenomen in de stad. Vanaf de 
jaren vijftig van de vorige eeuw volgden 
stadsuitbreidingen aan de westzijde van 
het spoor. Nu oefent het Paleiskwartier 
een belangrijke aantrekkingskracht 
op de stad uit en is  het station het 
verbindende element. Rondom het station 
zijn belangrijke (regionale) functies te 
vinden. Naast de historische binnenstad 
liggen ook de Brabanthallen, het Paleis 
van Justitie, de onderwijs-, ICT en 
cultuurclusters op loopafstand. De routes 
naar de bestemmingen zijn echter meestal 
lastig te vinden en weinig aantrekkelijk en 
het spoor vormt hierbij een steeds grotere 
barrière. Rondom de OV-knoop en de 
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2 onderwijsboulevard zijn onvoldoende 
voorzieningen en woningen. In de loop 
van de jaren is het gebied geëvolueerd 
van ‘state of the art’ naar ‘niet meer 
toereikend’, o.a. door enkelvoudig 
ruimtegebruik rondom de OV-knoop.

Ambities/ ontwikkelrichtingen Spoorzone
Een belangrijke ontwikkelrichting voor 
de Spoorzone is intensivering van het 
grondgebruik door het toevoegen van 
stedelijk programma: een mix van 
functies met de nadruk op wonen, 
werken en (culturele) voorzieningen 
voor (jongere) kenniswerkers, studenten 
en kleine huishoudens met geringe 
auto-afhankelijkheid. Hier wordt een 
hoogstedelijke dichtheid nagestreefd 
met voorzieningen die voor deze 
doelgroepen het meest attractief zijn. 
Beoogd wordt een levendig gebied waar 
de hele dag wat te beleven valt. Lopende 
gebiedsontwikkelingsprojecten zoals 
Willemspoort Zuid, EKP Noord, Grasso/
Grenco en de Bossche Stadsdelta met o.a. 
het cultuurcluster, geven hier invulling 
aan en zorgen voor verdere intensivering 
en verdichting van de stationsomgeving. 
In 2040 zijn het cultuur-, ICT en 

ambachtencluster (Grasso/Grenco) en 
EKP noord met o.a. de Kunstacademie, 
belangrijke bestemmingen geworden 
binnen de Spoorzone. Het gevolg hiervan 
is dat het knooppunt nog centraler komt te 
liggen in de stad: een goede bereikbaarheid 
en een hoogwaardig station dragen zo bij 
aan het succes van de ontwikkelingen in 
de Spoorzone en vice versa.

Het is de ambitie dat de stadsdelen in de 
Spoorzone goed met elkaar verknoopt 
worden en voor alle Bosschenaren en 
bezoekers goed aansluiten op de OV-
knoop. Goede interwijkverbindingen en 
goede en aantrekkelijke routes naar de 
diverse (regionale) voorzieningen in het 
gebied zijn hiervoor van essentieel belang.



14 15Verdiepend Onderzoek OV-knooppunten Verdiepend Onderzoek OV-knooppunten

3 Analyse OV-knooppunt 
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OV knoop 
Veiligheid (transfer)

Score transferveiligheid

De score van transferveiligheid is rood. Dat betekent dat er 
ernstige veiligheidsrisico’s zijn. Deze risico’s doen zich voor 
op: 

• Perron 6/7

• De (rol-)trappen perron 1, 3 ,4, 6 en 7. 

• PKW zijde kent grote drukte in de (ochtend) spits zowel 
op de traverse bij de poortjes als op de trappen.

Aan de hand van loopstroomsimulaties  zijn er korte termijn 
maatregelen voor de komende 5 jaar

Lange termijn onderzoek naar structurele aanpassing vanaf 
2020.

Op perron 1 vindt de bedrijfslogistiek plaats en dit perron 
wordt ook gebruikt voor het Treinvervangend Vervoer.

Analyse OV-knooppunt

In stap 1 van het handelingsperspectief is 
een analyse en beoordeling gemaakt van 
de huidige situatie van het knooppunt. 
De focus in het Handelingsperspectief ligt 
daarbij op de OV-knoop en mobiliteit. Op 
de volgende pagina’s zijn de netwerken 
van de verschillende vervoersstromen 
rondom de OV-knoop in kaart gebracht en 
is verder ingezoomd op de bijbehorende 
bouwstenen.

Analyse bouwstenen en netwerken
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Analyse en prognose netwerk 

Treinverbindingen/ uur
•	 Intercities:
	 6x	IC	Utrecht	–Amsterdam/Schiphol
	 6x	IC	Eindhoven	(-Maastricht/Heerlen/Venlo)
	 2x	IC	Tilburg	–	Breda
	 2x	IC	Nijmegen-Arnhem
•	 Sprinters:
	 2x	SPR	Tilburg-Breda	-	Dordrecht
	 2x	SPR	Oss-Nijmegen-Arnhem
	 2x	SPR	Geldermalsen-	Utrecht	-	Den	Haag
	 2x	SPR	Boxtel-Eindhoven

Reizigersgedrag 2018 (trein)
•	 Reizigers	per	dag:	67.022
•	 In-	en	uitstappers:	47.347
•	 Overstappers:	 19.675

•	 Voortransport	 	 	 	 	 Natransport:

 

lopend

fiets

BTM

auto (bestuurder)

auto (passagier)

 

lopend

fiets

BTM

auto (bestuurder)

auto (passagier)

Reizigersgedrag Prognose 2040 (trein)*
•	 Reizigers	per	dag:	71.500
•	 In-	en	uitstappers:	55.000
•	 Overstappers:	 16.500

* de	cijfers	zijn	een	inschatting	voor	het	meest	kritische	scenario	in	de
			knoop.

Positie in het netwerk
Station ‘s Hertogenbosch is sterk 
gepositioneerd in het landelijke OV-
netwerk. Bij deze OV-knoop komen 
de belangrijke A2 corridor (Utrecht-
Eindhoven) en de oost-west as (Nijmegen 
- Tilburg/  Breda) samen. Eindhoven, 
Tilburg, Breda, Utrecht en Nijmegen 
zijn binnen een half uur te bereizen en 
er is een rechtstreekse  treinverbinding 
met Schiphol. Bij verstoringen op de 
A12 corridor (Utrecht-Arnhem) vangt 
het station de omreizende reizigers 
op. ‘s-Hertogenbosch heeft een sterke 
overstaprelatie en behoort tot de top-
10 overstapstations van Nederland. Er is 
evenwicht tussen de in- en uitstappers. 
Onder meer door de aanwezigheid van 
een busstation heeft de OV-knoop een 
belangrijke regionale betekenis, vooral voor 
de gebieden die niet direct aan het spoor 
liggen zoals de kernen Waalwijk, Veghel 
en Uden. Rondom ‘s-Hertogenbosch 
bevinden zich vooral sprinterstations, 
daardoor is ‘s-Hertogenbosch een IC-
station voor een groot gebied. De sprinter 
Oss-Den Bosch is de drukste sprinter in 
Nederland. ‘s-Hertogenbosch Oost is het 
andere station in de stad, hier stoppen 

enkel sprintertreinen.

Capaciteit
Er zijn inmiddels al knelpunten ontstaan 
als gevolg van het groeiende aantal treinen 
en treinreizigers. Op de sprinterverbinding 
Oss-Den Bosch is er is er in de spits 
41% overbezetting, ondanks de inzet 
van extra spitstreinen. De druk op de 
transfer als gevolg van de groei van het 
aantal reizigers neemt dusdanig toe dat 
er al op korte termijn eerste maatregelen 
genomen moeten worden. Belangrijkste 
knelpunten in de huidige situatie rondom 
het station zijn de opstelcapaciteit voor 
treinen gerelateerd aan de aankomende 
dienstregeling. Er bestaan al diverse 
deelopgaven zoals de realisatie van 
een zijperron 8 en over enige jaren 
een vervangingsaanpak van technische 
installaties (liften/roltrappen).

Reizigers
In 2018 maakten per gemiddelde werkdag 
67.022 treinreizigers gebruik van het 
station. Hiervan stapten 47.347 mensen 
uit en in, en stapten 19.675 mensen over 
op ‘s-Hertogenbosch. Van maandag tot 
en met vrijdag is vooral het woonwerk-/

Treinverbindingen

Nijmegen

Eindhoven

Utrecht

Tilbu
rg

Waalwijk

Uden/Veghel

HOV
BRT

BRT

‘s-Hertogenbosch Centraal

Vught

‘s-Hertogenbosch Oost

Rosmalen

Geldermalsen

Zaltbommel

Berkel Enschot

Daily Urban System ‘s Hertogenbosch

schoolverkeer van betekenis en gedurende 
de weekends het recreatief verkeer. 

Prognose en ambities
In de toekomst neemt de frequentie 
van (goederen-) treinen op beide lijnen 
toe in het kader van PHS en algemene 
intensivering van het spoor. De status 
van IC-station blijft behouden. Het spoor 
tussen ’s-Hertogenbosch en Vught wordt 
uitgebreid van 3 naar 4 sporen. Ook zal 
er frequentieverhoging op verschillende 
treinverbindingen plaats vinden (TBOV). 
Voor ‘s- Hertogenbosch geldt op 
basis van de prognoses dat het aantal 
reizigers minimaal conform de algemene 
trend richting 75.000 groeit. In 2040 is 
‘s-Hertogenbosch een knooppunt van 
vitaal belang in het nationale treinnetwerk 
(TBOV). Direct of indirect is het station 
aangesloten op het internationale 
treinnetwerk en zijn de Randstad, 
Antwerpen, Brussel en Dusseldorf binnen 
60 - 90 minuten te bereizen. De OV-
knoop is klaar om de groei in reizigers, 
treinen en bussen tot 2040 en daarna, 
veilig en comfortabel, betrouwbaar en 
bedrijfszeker af te wikkelen.
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Analyse en prognose netwerk 
BTM-netwerk

vervoersstromen die voor vertragingen 
zorgen. Ook de voorzieningen van 
het busstation zijn niet voldoende, 
er is bijvoorbeeld geen beschutte, 
comfortabele wachtruimte. Daarnaast 
neemt de bufferzone in de huidige situatie 
veel ruimte in terwijl hij ook kampt met 
een tekort aan capaciteit. Of de buffer 
wel op deze plek aan het busstation moet 
worden gekoppeld is een vraag die in het 
verdere proces nadere studie vergt.

Ambitie
Om de groei van het busvervoer en het 
aantal lijnen te kunnen accommoderen, 
wordt de capaciteit van het busstation met 
150% vergroot. Deze benodigde capaciteit 
is een aanname die in het verdere proces 
geverifieerd moet worden. Het busstation 
integreert stads- en regiobussen en de 
bufferzone is hier direct aan gekoppeld.

STADSLIJN REGIOLIJNHOV BUSSTATION + HALTE

200m0m

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

      

 

      

 
 

20m0m

400 meter/ 5 min

Positie in het netwerk
Het busstation is de schakel tussen de 
trein en het regionale (HOV) busvervoer. 
Naar het treinstation komt 26% van 
de reizigers met de bus en naar de 
bestemming vanaf het treinstation neemt 
15% de bus. Het station heeft een regionale 
feederfunctie. Het regionale busvervoer 
is van groot belang voor omliggende 
kernen als Uden, Veghel en Waalwijk die 
niet op het treinnetwerk zijn aangesloten. 
Naast 8 regionale buslijnen stoppen bij 
het busstation ook 3 HOV-lijnen en 11 
stadsbussen, naast speciale diensten als 
de Eftelingbus en schoolbussen. 

Aantal	buslijnen:

						

14	overig

3	HOV

11	stad

8	regio	

Rondom de OV-knoop zijn de aanrijroutes 
matig, dit heeft een negatief effect 
op de kwaliteit van de omgeving van 
de OV-knoop en leidt ook tot een 
langzamer bussysteem. De korte termijn 
plannen voor de Oranjeboulevard 
en de Onderwijsboulevard zetten de 

bereikbaarheid verder onder druk. De 
bufferzone neemt in de huidige situatie 
veel ruimte in en kampt ook met een 
tekort in capaciteit.

Ambitie 
Er wordt ingezet op kwaliteitsverbetering 
van het regionale netwerk door verbetering 
van HOV-verbindingen met belangrijke 
kernen in de regio (Uden/Veghel/Waalwijk). 
De OV-knoop wordt steeds belangrijke 
als schakel in het regionale en lokale OV 
en faciliteert HOV-busverbindingen. Het 
belang van de knoop in het regionale 
OV-netwerk neemt toe door HOV-lijnen 
te laten halteren op ‘s-Hertogenbosch. 
Het realiseren van BRT op deze lijnen zal 
gevolgen hebben voor de knoop, hiervoor 
moeten voorbereidingen getroffen 
worden. Daarnaast kan op de schaal van 
het stationsgebied winst geboekt worden 
door de aanrijroute te ontrafelen en 
logischer te maken, waardoor enerzijds de 
reistijd verkort kan worden en anderzijds 
een bijdrage geleverd kan worden aan de 
leefbaarheid in de spoorzone.

Busstation
Bij het busstation is er sprake van kruisende 
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Analyse en prognose netwerk 
Fietsersnetwerk

Fietsroute Fietsenstalling Verkeerscon�ict!

200m0m

40
0 m

eter/ 5min

20m0m

Positie in het netwerk
Naar het treinstation neemt 36% de fiets en 
vanaf het station neemt 16% de fiets naar de 
eindbestemming. Er is een snelfietsroute 
(F59) die Waalwijk, ‘s-Hertogenbosch 
en Oss met elkaar verbindt. Ook is 
er een snelfietsroute in aanleg van 
Zaltbommel naar ‘s-Hertogenbosch (F2). 
Fietsparkeervoorzieningen bevinden zich 
aan beide zijden van het station. 

Positie	fietsenstallingen:

centrum-
zijde

West-
zijde

•	 fietsparkeerplekken:	6.023

De centrumzijde heeft één ondergrondse 
fietsenstalling. De aansluiting vanaf hier 
naar de westkant van de stad, aan de 
andere kant van het spoor, is omslachtig. 
Aan de westkant zijn twee stallingen, 
waarvan die op het L. da Vinci plein deels 

overdekt is. De andere, gelegen tussen 
het spoor en de Magistratenlaan is lastig 
te bereiken. De oversteek van fietspad 
naar stalling is onveilig omdat fietsers de 
Magistratenlaan moeten kruisen.

Knelpunten
In de directe omgeving van het station, 
direct aansluitend op de fietsenstalling, is 
er aan beide zijden sprake van kruisende 
verkeersstromen. De hellingbaan vanuit 
de fietsenkelder aan de centrumzijde is te 
steil en heeft een onveilige uitgang, waar-
bij de fietsers direct op de rijbaan tussen 
auto’s belanden.

Prognoses en ambities
De bereikbaarheid van de OV-knoop voor 
voetganger, fietser en OV wordt optimaal. 
De lokale en regionale fietsnetwerken 
sluiten goed aan op de OV-knoop. Als 
onderdeel van het verbeteren van de 
bereikbaarheid wordt de snelfietsroute 
F2 doorgetrokken naar Eindhoven. Ook 
wordt er ingezet op non-stop routes 
met intelligente prioritering voor fietsers 
op kruispunten, bijvoorbeeld met de 
Schwungapp. De toename van het aantal 
e-fiets gebruikers speelt hierbij een 

belangrijke rol. De verwachting is dat het 
aantal reizigers dat naar de knoop komt 
blijft toenemen door organische groei en 
de hiervoor genoemde verbeteringen in 
de bereikbaarheid en de netwerken.
 
toename	gepland	 	 2.700
toename	progressief	 4.000

totaal	plekken	 	 8.700-10.000

Uit de prognose voor 2040 komt naar 
voren dat er een behoefte is aan ongeveer 
2000 extra stallingsplekken op de gehele 
knoop. Dit aantal houdt nog geen rekening 
met OV-fietsen en deelfietsen (return to 
base en free floating). Bij de realisatie 
van extra stallingsplekken dient rekening 
gehouden te worden met buitenmodel 
fietsen en innovatieve middelen van 
voortransport die vergelijkbaar zijn 
met een fiets. In het spoorgebied moet 
gezocht worden naar een oplossing 
voor scooters en brommers, conform 
ontwerpvoorschrift niet in gebouwde 
voorzieningen. De stallingsvoorzieningen 
zijn goed georiënteerd en gepositioneerd 
en de capaciteit en kwaliteit van de 
stallingsvoorzieningen zijn goed.

Fietsenstallingen
• Aan Centrumzijde bevindt zich een bewaakte fietsenkelder. Hier zijn OV-

fietsen (453 stuks) aanwezig. De capaciteit hier is 4500 stallingsplekken 
(bezettingsgraad 83%)

• Aan Paleiskwartierzijde bevinden zich 2 onbewaakte stallingen. De ca-
pa-citeit hiervan is 1070 stallingsplekken         ( bezettingsgraad 98%).
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Analyse en prognose netwerk 
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Positie in het netwerk
Vanuit	de	OV-knoop	zijn	de	belangrijkste	
looproutes	 richting	 binnenstad	 en	
onderwijsboulevard.	De	route	richting	de	
binnenstad	 is	 vindbaar	 en	 aantrekkelijk	
en	 de	 voetganger	 heeft	 een	 dominante	
positie	 ten	 opzichte	 van	 het	 andere	
verkeer.	Richting	de	onderwijsboulevard	is	
de	route	minder	helder	en	overzichtelijk,	
hierdoor	ontstaan	gevaarlijke	situaties	op	
de	 Leeghwaterlaan	 door	 het	 ontbreken	
van	 georganiseerde	 oversteekplekken.	
Andere	 looproutes	 zijn	 richting	 de	 P+R	
voorzieningen,	 de	 Brabanthallen	 en	 het	
cultuurcluster.	 Deze	 routes	 zijn	 slecht	
vindbaar	 en	minder	 aantrekkelijk.	 In	 het	
voortransport	 is	 ongeveer	 25%	 van	 de	
reizigers	 voetganger,	 in	 het	 natransport	
ruim	50%.

Interwijkverbinding
De	 verbindingen	 tussen	 de	 oost-	 en	
westzijde	 van	 het	 spoor	 zijn	 schaars	 en	
hebben	niet	voldoende	capaciteit	voor	de	
voetgangersstromen	 van	 het	 historische	
centrum	 naar	 het	 Paleiskwartier	 en	 vice	
versa.	 Naast	 de	 stationspasserelle	 is	 er	
nog	 een	 verkeerstunnel	 die	 beide	 zijden	
van	het	 spoor	met	elkaar	 verbindt.	Deze	

tunnel	 wordt	 gedeeld	met	 de	 fiets,	 auto	
en	 bus	 en	 is	 dus	 voor	 voetgangers	 niet	
prettig.	 De	 reizigerspassage	 zelf	 is	 smal	
en	er	is	weinig	ruimte	voor	verblijf.

Belangrijkste	interwijkverbinding	=	

reizigers-passage:

Prognose en ambitie
Vanuit de ambitie om de Spoorzone te 
verlevendigen en van het station het 
visitekaartje voor de stad te maken, ontstaat 
de behoefte om de omgevingskwaliteit 
van het knooppunt sterk te verbeteren. De 
beleving van de reiziger en de voetganger 
is hierbij doorslaggevend. In een gebied 
waar de voetganger centraal staat, kan de 
interactie en de ontmoeting met andere 
mensen en het gebruik van de openbare 
ruimte en de voorzieningen in het gebied 
versterkt worden. Vanuit technisch 
oogpunt betekent dit dat de ruimte minder 
formeel en gecompartimenteerd hoeft te 

worden ingericht. Deze ambitie past in 
een internationale trend om steeds vaker 
uit te gaan van shared space, autoluwe of 
zelfs autovrije openbare ruimte, waarbij 
de rol van de auto vooral in de binnenstad 
verder wordt teruggedrongen, met als 
doel de kwaliteit van de leefomgeving 
te verbeteren. Het station zelf is de 
belangrijkste interwijkverbinding tussen 
het centrum en het Paleiskwartier. 
Een nieuwe stationspassage moet een 
vloeiende ruime verbinding worden tussen 
de beide zijden van het spoor. Door de 
voetganger centraal te plaatsen, worden de 
voorzieningen in het stationsgebied met 
name voor de voetganger uitstekend. Er 
bestaat vanuit de gemeente daarnaast de 
ambitie om een extra interwijkverbinding 
te realiseren ter plaatse van de Hugo de 
Grootlaan en EKP Zuid.
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Analyse en prognose netwerk 
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rechtbankmedewerkers	te	passeren.

Interwijkverbinding
De	 Stationstunnel	 is	 de	 onderdoorgang	
het	 dichtstbij	 de	 OV-knoop.	 De	 overige	
interwijkverbindingen	 bevinden	 zich	 op	
ongeveer	een	kilometer	afstand	hiervan.

Prognose en ambitie
De	rol	van	de	auto	 in	het	stationsgebied	
wordt	kleiner.	De	OV-knoop	blijft	bereikbaar	
voor	de	auto,	met	taxistandplaatsen,	Kiss	
&	 Ride	 en	 voor	 mensen	 die	 slecht	 ter	
been	 zijn.	 Wellicht	 heeft	 ook	 autonome	
mobiliteit	 hier	 in	 de	 toekomst	 een	
plek	 gekregen,	 net	 als	 de	 deelauto,	
bijvoorbeeld	 in	 een	 mobiliteitshub	 zoals	
die	gerealiseerd	wordt	op	het	EKP	terrein.	
De	Magistratenlaan	behoudt	zijn	functie	als	
doorgaande	 route.	 Parkeervoorzieningen	
voor	 de	 functies	 in	 het	 gebied	 en	 P+R	
komen	wellicht	 verder	 van	het	 station	 te	
liggen,	 hiervoor	 lopen	 al	 studies.	 Goede	
loopverbindingen	 met	 het	 station	 zijn	
dan	wel	 essentieel	 om	 de	 P+R-functie	 te	
behouden	voor	 reizigers	uit	de	 regio	die	
op	 ‘s-Hertogenbosch	 overstappen	 op	 de	
trein.

Positie in het netwerk
Het	 station	 is	 goed	 te	 bereiken	 met	 de	
auto.	 De	 P+R	 heeft	 een	 functie	 voor	 de	
regio,	 reizigers	stappen	over	op	de	 trein	
om	op	hun	bestemming	 te	komen.	Deze	
P+R-voorzieningen	worden	door	de	NS	in	
samenwerking	met	Q-park	geëxploiteerd.	
De	capaciteit	van	de	parkeervoorzieningen	
lijkt	voldoende	te	zijn.	Kiss	en	ride	aan	de	
Paleiskwartierzijde	 is	 echter	 van	 matige	
kwaliteit.	De	Magistratenlaan,	ringweg	en	
verbinding	langs	de	zuidkant	van	de	bin-
nenstad	zijn	de	doorstroomverbindingen.	
De	route	onder	de	Draak	wordt	afgewaar-
deerd	tot	ontsluitingsroute,	het	proces	hi-
ervoor	is	al	gaande.	Door	congestie	in	de	
spits	rond	de	Draak	wordt	de	snelheid	er	
uit	gehaald.	Dit	 is	zowel	positief	voor	de	
veiligheid	door	lagere	snelheden,	als	nega-
tief	voor	reistijd	en	veiligheid,	want	het	lei-
dt	 tot	 allerlei	 vreemde	 inhaalbewegingen	
door	 fietsers	wanneer	auto’s	wachten	op	
vrije	ruimte	op	de	zebrapaden.	Aan	alles	
merk	je	dat	de	auto	door	de	toenemende	
loop-	 en	 fietsdrukte	 steeds	moeilijker	 in	
de	ruimte	voor	het	station	past.	Hetzelfde	
geldt	ook	in	de	spits	aan	de	Leeghwater-
laan,	waar	auto’s	soms	doorduwen	om	de	
stroom	schuin	overstekende	studenten	en	



28 29Verdiepend Onderzoek OV-knooppunten Verdiepend Onderzoek OV-knooppunten

Analyse en prognose 
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Knooppuntdomeinen en hun positie en oriëntatie
De capaciteit en opzet van de verschillende 
stationsdomeinen past niet meer bij de 
groeiende vraag. Door de verhoogde 
ligging van het ontvangstdomein ten 
opzichte van het omgevingsdomein 
sluiten deze slecht op elkaar aan. De 
uitstraling en capaciteit van de entree 
aan de PKW-zijde blijft sterk achter bij de 
ontwikkeling van het aantal reizigers aan 
beide zijden. Naast capaciteit geldt voor 
het station dat er onvoldoende wacht- en 
verblijfscomfort zijn voor de reiziger. Dit 
gebrek aan goede verblijfsruimte is ook 
voelbaar op het niveau van de traverse die 
primair als loop- en interwijkverbinding 
is bedoeld. Bij verstoringen in de 
treindienst is er geen mogelijkheid om 
te wachten en te verblijven anders dan 
op de traverse. Binnen het reisdomein 
ontbreken voor zowel bus als trein goede 
wachtvoorzieningen om comfortabel 
en beschut te kunnen wachten. Door de 
verhoogde ligging van de passerelle ligt de 
grootste uitdaging voor de knoop bij het 
goed verbinden van het ontvangstdomein 
met het omgevingsdomein. Voor het 
accommoderen van de groei en het 
verbeteren van de functie van het station 

tot een hoogwaardige OV-knooppunt
is het gewenst om ook een goede 
verblijfsruimte te creëren. Dit moet een 
volwaardig verblijfsdomein worden, met 
goede voorzieningen die aansluiten bij 
de behoeftes van de verschillende type 
reizigers. Het beeld van de piano is een 
bewuste keuze die weergeeft welke 
kwaliteit gemist, maar wel geambieerd 
wordt. Binnen het reisdomein, aan 
de centrumzijde van het station, is 
voor het busstation een comfortabele 
wachtruimte voor de reizigers vereist, 
voor het treinstation zijn comfortabele 
wachtruimtes op de perrons nodig. Bij een 
groeiend aantal reizigers zijn capaciteit 
en veiligheid ook aandachtspunten. In het 
omgevingsdomein krijgt de voetganger 
prioriteit, de belevingswaarde moet 
omhoog, net zoals de functionele kwaliteit. 
Het domein moet verder uitgebreid worden 
met ruimte voor gedeelde mobiliteit en 
nieuwe modaliteiten, zoals innovatieve 
vervoersmiddelen en autonoom rijdende 
voertuigen. Uiteindelijke moet het station 
voldoen aan de vier kernwaarden: inclusief, 
menselijk, vertrouwd, karakteristiek.

Duurzaamheid
Uit de stationsscan blijkt dat het station 
niet duurzaam is. Daarnaast past het 
gebouw niet bij het huidige gebruik, het 
is te krap en sluit niet aan bij het huidige 
gebruik, de noordoost kant van het 
stationsplein is onderbenut. Het station zit 
aan haar maximum capaciteit en is lastig 
aan te passen door de beperkte ruimte 
en de monumentale perronkappen. Het 
gebied is gevoelig voor hitte stress en is 
niet klimaat adaptief. Er zijn op de knoop 
geen energiewinnende voorzieningen 
en de knoop is net als het vervoer, ook 
niet energieneutraal. Een lichtpuntje is de 
fietsenstalling aan de centrumzijde, deze 
is meegegroeid met de vraag, ten koste 
van het autoparkeren in de parkeergarage. 
Zowel NS als ProRail hebben de ambtitie 
om in of vòòr 2050 volledig circulair te 
zijn. In 2030 wil ProRail alle energie die het 
gebruikt zelf opwekken, of zelfs energie 
leveren, NS wil in 2035 energieneutraal 
zijn. Het regionaal OV wil in 2025 100% 
emissieloos zijn en de stad en de provincie 
willen dat in 2050 alle mobiliteit schoon, 
duurzaam en inclusief is. Dit zijn hoge 
ambities en om dit te faciliteren moet 
er op de knoop hoog ingezet worden 

op dit onderdeel. De gemeente heeft de 
ambitie om in de verduurzaaming van de 
stad minimaal één stap voor te lopen op 
de wettelijke eis, daarom zet zij hoog in 
bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied 
van duurzaamheid. De knoop moet 
toekomstvast ontworpen worden, zodat 
het station in ieder geval de komende 30 
tot 50 jaar en liefst nog langer mee kan. 
Daar waar het kan moet flexibiliteit en 
extra ruimte ingepast worden, zodat de 
knoop in de toekomst mee kan ademen 
met de vraag.

Veiligheid transferknoop
Er zijn transferknelpunten op het perron, 
bij de stijgpunten en de bij entree/uit-
gang aan de PKW-zijde. De traverse zelf 
is nu al hoog belast. In verstoorde situ-
aties, waarbij reizigers omreizen via ‘s-
Hertogenbosch, loopt de belasting van de 
gehele transfer op tot aan de grens van 
de huidige capaciteit. De detailhandel en 
horeca in de passerelle hebben in de loop 
van de tijd meer ruimte ingenomen, dit is 
ten koste gegaan van de transfercapaciteit 
en ruimte om te kunnen wachten. Het is 
de ambitie om stations robuust en adap-
tief te bouwen: veiligheid is daarbij een 
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uitgangspunt. Een station gaat tenminste 
30-50 jaar mee en het kost veel om groei-
aanpassingen te realiseren in bestaande 
situaties. Daarom moet de knoop qua 
veiligheid minimaal een goed scoren en 
moeten scenario’s getest worden aan de 
hand van gevoeligheidsanalyses om de 
robuutstheid te kunnen beoordelen.

Aandachtpunten voor deze knoop zijn dat:
• langs de perrons (goederen-) treinen 

passeren en dat met de verwachte verhoging 
van de frequentie van treinen (goederen-) 
treinen dichter op hun voorgangers rijden. 
Hierdoor is de kans groter dat er meer 
mensen op het perron staan tijdens het 
passeren van de goederentrein.

• het station ook een belangrijk knooppunt 
voor omreizende reizigers is in een 
verstoorde situatie, waardoor de totale 
capaciteitsvraag hoger is. Tijdens deze 
omleidingen nemen de transferknelpunten 
daardoor verder toe.

• de OV-knoop een efficiënte transfer biedt.
• de OV-knoop op een logische en 

samenhangende wijze een naadloze en 
intuïtieve overgang en aansluiting tussen 
de verschillende modaliteiten biedt.

• de OV-knoop klaar is om de groei in 

reizigers, treinen en bussen tot 2040 en 
daarna veilig en comfortabel, betrouwbaar 
en bedrijfszeker af te wikkelen.
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4 Verkenning alternatieven
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De ontwikkelingen rond station 
’s-Hertogenbosch van de afgelopen 
jaren en de prognoses voor de toekomst 
vragen om een schaalsprong. Wanneer 
alle opgaves naast elkaar worden gelegd, 
ontstaat de kans te komen tot een 
integrale oplossing die niet alleen een 
oplossing biedt voor de knelpunten, maar 
die ook de kans biedt een schaalsprong te 
maken met het station en omgeving in de 
stedelijke structuur van ’s-Hertogenbosch 
en haar bredere regio. In de studie is 
het uitgangspunt om  een toekomstvast 
stationsgebied te ontwikkelen dat 
oplossingen biedt voor opgaven op 
verschillende schaalniveaus en tijdlijnen 
en zich daardoor kan ontwikkelen tot een: 

• OV-knooppunt op (inter-)nationaal 
niveau

• Regionale mobiliteitshub
• Stedelijk brandpunt en een visitekaartje 

voor de stad 
• Station en stationsomgeving met een 

hoge ruimtelijke kwaliteit 

Uitgangspunten en visie knoop en stad
• De ontwikkeling van het knooppunt 

draagt bij aan hoogwaardige en 

duurzame verstedelijking van de 
Spoorzone en de verbrede binnenstad, 
met aantrekkelijke combinaties van 
wonen, werken en voorzieningen

• Het knooppunt wordt een brandpunt 
van stedelijke activiteit, een 
laagdrempelige verblijfsplek en 
ontmoetingsplek voor alle bezoekers 
en bewoners van ‘s-Hertogenbosch. 
Stadsdelen worden verbonden en de 
barrière van het spoor wordt geslecht 

• Het is een efficiënt knooppunt met 
hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit, 
de organisatie van de knoop draagt 
bij aan een efficiënte transfer, het 
concept van de knoop is toekomstvast 
en kan meegroeien met veranderende 
en groeiende vraag tot 2040 en daarna

• Het knooppunt ligt centraal in stad 
en regio en is optimaal verbonden 
met de omgeving, (loop-)routes 
naar omliggende bestemmingen zijn 
aantrekkelijk en goed vindbaar, de 
fietsenstalling en het busstation zijn 
op een efficiënte manier aan hun 
netwerken verbonden

• Op het knooppunt komen de historie 
van de binnenstad en de innovatie uit 
de spoorzone letterlijk en figuurlijk 

samen
• Het knooppunt is duurzaam, 

energieneutraal, circulair en 
klimaatrobuust

Uitgangspunten OV-knoop
•	 In	 de	 studie	 naar	 alternatieve	

knooppuntconfiguraties	staat	de	vraag	
centraal	welk	model	het	meeste	recht	
doet	 aan	 de	 uitgangspunten	 voor	 de	
OV-knoop

•	 Het	 is	 een	 efficiënte	 OV-knoop	 met	
hoogwaardige	 ruimtelijke	 kwaliteit,	
de	 organisatie	 van	 de	 knoop	 draagt	
bij	 aan	 een	 efficiënte	 transfer,	 het	
concept	van	de	knoop	is	toekomstvast	
en	kan	meegroeien	met	veranderende	
en	groeiende	vraag	tot	2040	en	daarna

•	 De	OV-knoop	is	gastvrij,	gelijkwaardig	
naar	 beide	 zijden	 van	 het	 spoor	 en	
goed	toegankelijk	voor	iedereen

•	 De	 reiziger	 kan	 straks	 onder	 alle	
omstandigheden	 zelfstandig,	
gemakkelijk	en	vlot	door	de	OV-knoop	
bewegen

•	 De	 OV-knoop	 ligt	 centraal	 in	 stad	
en	 regio	 en	 is	 optimaal	 verbonden	
met	 de	 omgeving,	 (loop-)routes	 naar	
omliggende	 bestemmingen	 zijn	

Verkenning alternatieven

aantrekkelijk	 en	 goed	 vindbaar,	 de	
fietsenstalling	 en	 het	 busstation	 zijn	
op	 een	 efficiënte	 manier	 aan	 hun	
netwerken	verbonden

Knelpunten in huidige situatie
• de breedte van de passerelle
• het formaat van het busstation
• de maat en bereikbaarheid van het 

fietsparkeren aan beide zijden
• De omgevingsdomeinen zijn 

onaantrekkelijk, ontvangstdomeinen 
functioneren matig en het reisdomein 
is te krap

• De ingang aan de Paleiskwartierzijde is 
duidelijk de achterkant van het station

Positieve punten in huidige situatie
• de soms iconische kwaliteiten van 

onder andere de monumentale per-
ronkappen, de draak en de vroeg 20e-
eeuwse woningbouw van ’t Zand
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Hoofdlijnen modellenstudie

Voordat er een tweetal oplossingsrichtingen 
is uitgewerkt zijn er modellenstudies 
gemaakt. Voor het ontwikkelen van de 
modellen is gekozen voor een verkenning 
aan de hand van de structurerende 
bouwstenen van de OV-knoop en het 
stationsgebied.

Bouwstenen
De vier belangrijkste bouwstenen voor 
‘s-Hertogenbosch zijn: passerelle/ 
interwijkverbinding (voetganger), 
fietsparkeren (fiets), busstation/ 
MaaSplein (bus/ MaaS) en de 
verstedelijking. Per bouwsteen is in een 
aantal stappen een aantal mogelijke 
varianten van de bouwsteen verkend. De 
voorkeursvarianten vormen vervolgens de 
ingredienten voor de samenstelling van 
de alternatieve modellen. Hierna is in een 
aantal iteraties met de werkgroep tot de 
huidige selectie van voorkeursmodellen 
gekomen.
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Bouwsteen passerelle/ tunnel  (voetganger)
In de gewenste situatie zijn routes goed 
vindbaar en aantrekkelijk. Met name 
routes naar de Brabanthallen en EKP, via 
de Boschveldweg naar het Cultuurcluster 
en via ‘t Zand naar de huidige P+R 
moeten verbeterd worden. Maar ook op de 
Stationsweg kan de looproute verbeterd 
worden. Voor voetgangers is de afstand 
tussen de bestaande interwijkverbindingen 
groot. Om de barriérewerking van het 
spoor te verminderen kan gedacht 
worden aan het realiseren van een of meer 
extra interwijkverbindingen tussen de 
bestaande verbindingen. Een bijkomend 
voordeel van dergelijke verbindingen zou 
zijn dat de druk op de interwijkverbinding 
van het station zou verminderen. 

Variant passerelle:
• Passerelle verbreden
• Conflict met monumentale kappen
• Interwijk via tunnel of op niveau 

passerelle, zoals op Utrecht Centraal

Variant tunnel:
• Brede perrontunnel maken, met commercie.
• Interwijk via (oude) passerelle of aparte 

tunnel.

Bouwsteen Verstedeli jking
Onder andere aan de hand van een drietal 
referentieprojecten is het laadvermogen 
van de zone onderzocht om vervolgens 
te kunnen bepalen waar verdichting en 
verdere verstedelijking van de spoorzone 
mogelijk is. De referentieprojecten die 
hierbij gebruikt werden zijn de Merwede 
Kanaalzone in Utrecht, de Sluisbuurt in 
Amsterdam en De Hoef in Amersfoort. 
Deze plannen zijn geprojecteerd op het 
volledige stationsgebied, vanuit de ambitie 
om stad en stationsgebied beter met elkaar 
te verbinden. Een dergelijke ontwikkeling 
sluit aan bij de ambitie om stationsgebied 
en binnenstad te ontwikkelen tot de brede 
binnenstad van ‘s-Hertogenbosch.
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Bouwsteen busstation/ MaaSplein (bus/ MaaS)
Vooral bij deze bouwsteen moet ook 
het busnetwerk richting de OV-knoop 
heroverwogen worden. De denkrichting 
die in de studie wordt aangehouden 
gaat uit van het op termijn verlagen 
van de druk op de Koningsweg, Oranje 
Nassaulaan en Koninginnenlaan. Voor 
de toekomstige situatie is het aantal 
gewenste halteplekken nog niet bekend. 
Indien er uitgegaan wordt van een 
behoefte van 150% t.o.v. de huidige 
situatie zou het aantal halteplekken 
moeten groeien tot 14. De huidige buffer 
heeft een oppervlakte van ongeveer 
2000m2. Ook hiervan is bekend dat de 
capaciteit niet toereikend is. De exacte 
behoefte voor de toekomst is nog niet 
bekend. Daarom wordt ook voor de buffer 
de vuistregel van 150% t.o.v. de huidige 
situatie gehanteerd.

Bouwsteen fietsparkeren (fietser)
Als vuistregel voor de bepaling van de 
benodigde ruimte is meegegeven dat per 
fiets 1,2m2 gerekend moet worden en dat 
alle varianten uitbreidbaar dienen te zijn:

Variant 1 - Tweezijdig onder de grond:
• Aan beide zijden van het spoor een 

ondergrondse stalling realiseren
• Via ontvangstdomein te verbinden aan 

reizigerstunnel of passerelle
Variant 2 - Centraal, onder het spoor:
• Ondergrondse stalling onder het 

spoor kan via ontvangstdomein 
gekoppeld worden aan reizigerstunnel 
of passerelle en direct aan de interwijk 
fietsverbinding

• Van twee kanten te bereiken, capaciteit 
efficiënt te benutten

Variant 3 - eenzijdig:
• Van twee kanten te bereiken, capaciteit 

efficiënt benutten
• Via ontvangstdomein te koppelen aan 

Stationstunnel of passerelle
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Tunnelmodel

Bij het tunnelmodel liggen 
interwijkverbinding en reizigerstunnel, 
fietsenstalling en busstation allemaal 
ondergronds. Dit biedt duidelijke voordelen 
voor de overstap. De tunnel heeft twee 
stationsgebouwen aan weerszijden van 
het spoor waarin het ontvangstdomein 
gecombineerd kan worden met een 
mixed-use programma boven de 
entrees. Met de juiste programmering en 
uitstraling en met aantrekkelijke pleinen 
en ontmoetingsplekken aan weerszijden 
van het spoor, kunnen deze gebouwen 
bijdragen aan de ontwikkeling van het 
station als brandpunt van stedelijke 
activiteit. Als de huidige passerelle wordt 
verwijderd kunnen de monumentale 
kappen hersteld worden en valt direct 
zonlicht op de perrons. Als deze variant 

goed wordt uitgewerkt ontstaat er rond 
het maaiveld veel ruimte voor een goede, 
toekomstvaste ontwikkeling van de stad. 
Bij een ondergrondse oplossing voor 
de volledige OV-knoop wordt voorlopig 
uitgegaan van een reizigerstunnel van 
60 meter breed, een busstation met 1,5 
keer de omvang van het huidige en een 
flink uitgebreide fietsenstalling met 7700 
plaatsen. Hiervoor lijkt de beschikbare 
ruimte nu erg krap. In de volgende 
studiefase moet onderzocht worden welke 
oplossingen hiervoor gevonden kunnen 
worden. Omdat de tunnel gecombineerd 
wordt met een interwijkverbinding, is een 
24/7 sociaal veilige oplossing met goede 
zichtlijnen op de stad en aantrekkelijke 
commerciële en publieke voorzieningen 
van groot belang. Om deze te kunnen 

realiseren vraagt niet alleen goede 
ruimtelijke kwaliteit van de tunnel, ook 
de inpassing van de helling van 1:25, de 
bezonning en de programmering van de 
plinten rond de pleinen vragen de nodige 
aandacht. Vooral aan de Paleiskwartierzijde 
is dat met bestaand vastgoed nog een 
uitdaging voor de verdere uitwerking. Hier 
kan het gewenste hellingspercentage van 
1:25 alleen met slingerende hellingbanen 
of liften gerealiseerd worden. In deze 
studie is gekozen voor een split level 
oplossing met half-verdiept voorplein 
en liften voor overbrugging van de 
hoogteverschillen. Varianten hierop 
kunnen in de vervolgstudie verder 
onderzocht worden.
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Model nieuwe passerelle

Het traversemodel heeft een 
spooroverbouwing met een nieuwe 
verbrede passerelle en passage op +1 en 
fietsenstalling en busstation op -1. Een 
deel van de perronkappen zou hierbij 
komen te vervallen, wat vraagt om een 
zorgvuldig nieuw ontwerp dat rekening 
houdt met de monumentale status van de 
perronkappen. De onderlinge verbinding 
van busstation, fietsenstalling en 
reizigersdomein via het ontvangstdomein 
vraagt ook voor dit model in de 
vervolgstudie nog de nodige aandacht. 
De reiziger moet meerdere hoogtes 
overbruggen om bij de verschillende 
functies te komen. Dit hoeft geen 
probleem te zijn, mits deze overgangen 
met aandacht ontworpen worden. De 
overbouwing met mixed-use publiek-

privaat programma is niet alleen een 
verbinding, maar ook een aantrekkelijke 
bestemming, verblijfsplek en publieke 
ontmoetingsplek. Zonlicht valt via de 
passage direct op de passerelle en het 
dak van de overbouwing kan bijvoorbeeld 
gebruikt worden als publiek park en 
uitzichtpunt. Bij zorgvuldige uitwerking 
ontstaat hier het brandpunt van stedelijke 
activiteit, een laagdrempelige verblijfsplek 
en ontmoetingsplek voor alle bezoekers 
en bewoners van ’s-Hertogenbosch. 
Voor de interwijkverbinding kan gekozen 
worden voor een separate of geïntegreerde 
oplossing. Door bij de uitwerking van 
dit model aandacht te besteden aan 
zichtlijnen over het spooremplacement 
biedt de passerelle ook zichtlijnen op de 
omgeving. Daarnaast bieden roltrappen 

en trappen royaal uitzicht op binnenstad 
en Paleiskwartier. De spooroverbouwing 
biedt uitgebreide mogelijkheden om hier 
een aantrekkelijk programma te realiseren 
dat de beide stadsdelen onderling verbindt 
en allerlei vormen van ontmoeting 
faciliteert. De realisatie van wonen en 
gevoelige functies boven het spoor 
binnen de huidige wet- en regelgeving is 
een uitdaging die in dit onderzoek niet is 
meegenomen. De overbouwing van 50-
60 meter breed vergt een aanpassing van 
de monumentale perronkappen en heeft 
invloed op de toegang van direct zonlicht 
op de perrons. Om te voorkomen dat 
hier een onaangenaam verblijfsklimaat 
ontstaat, moet de passerelle in elk geval 
op voldoende hoogte aangelegd worden. 
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5 Conclusie en advies



48 49Verdiepend Onderzoek OV-knooppunten Verdiepend Onderzoek OV-knooppunten

Station ‘s-Hertogenbosch lijkt toe aan een 
schaalsprong. De gebruiksintensiteit is de 
afgelopen 20 jaar enorm gegroeid en de 
verdichting rondom het station neemt de 
komende jaren toe. Gecombineerd met 
de ambitie om de stad over de spoorzone 
heen te trekken vraagt dit om ingrijpende 
scenario’s. Het is niet langer alleen een 
knooppunt in het vervoersnetwerk, maar 
wordt een plek met een eigen betekenis in 
de stad, een dringend gewenste schakel 
tussen de stadsdelen ten westen van het 
spoor en die oostelijk ervan, waaronder 
de historische binnenstad. Aan deze 
ontwikkeling kunnen veel noodzakelijke 
acties worden gekoppeld op het gebied 
van bijvoorbeeld energievoorziening, 
capaciteit en kwaliteit. Aan de hand 
van de bouwstenen passerelle/tunnel 
(voetganger), fietsparkeren (fietser) en 
busstation/MaaSplein (bus/ MaaS), is 
er gezocht naar oplossingen voor de 
aanwezige knelpunten rond knoop en 
barrièrewerking. De conclusies zijn 
beschreven in het hoofdrapport voor het 
stationsgebied ‘s-Hertogenbosch. Een 
aantal oplossingsrichtingen dat specifiek 
voor ‘s-Hertogenbosch geldt, vertoont 
opmerkelijke overeenkomsten met de 

Conclusie en advies

hierna te vergelijken OV-knooppunten 
Amsterdam Amstel en Leiden Centraal:

1. De autoluwe binnenstad strekt zich 
uit tot in de stationsomgeving.

2. Een aantal buslijnen eindigt in de 
stationsknoop

3. Er zijn qua frequentie en snelheid  
kansen voor hoogwaardige 
verbindingen voor zowel trein, bus 
als fiets

4. De mobiliteitstransitie vraagt om 
het anders organiseren van de hubs, 
zowel ruimtelijk als qua mobiliteit
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6 Reflectie: toepassing onderzoek op OV-knooppunten 
met vergelijkbare opgaven
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Zuid, maar van Eesteren richtte het station 
‘radicaal’ van de stad af. Er werd hierdoor 
gekozen voor het ideaal van licht lucht en 
ruimte en was gericht op de, toen nog, 
open polderkamer. Het station is gebouwd 
naar ontwerp van stationsarchitect H.G.J. 
Schelling en is in 1939 opgeleverd. De 
hoofdingang en het voorplein werden 
gericht op de Wibautas. Voordeel van 
deze plaats was dat het station in de 
jaren na oplevering voor een betere 
bereikbaarheid zorgde voor de bevolking 
in de uitdijende wijken in Amsterdam-Oost 
en Amsterdam- Zuid. Inmiddels ligt het 
station midden in de stad. De omgeving 
van het Amstelstation wordt in achtereen 
volgende structuurplannen bestempeld 

De komst van het station vloeit voort uit 
het feit dat de stad de vele gelijkvloerse 
kruisingen van spoor en weg vanaf het 
station Amsterdam Centraal tot de Omval 
wil aanpakken. Het spoor wordt op een 
dijklichaam geplaatst en tegelijkertijd pakt 
men het station Amsterdam Weesperpoort 
aan. Dit station werd verplaatst naar de 
Watergraafsmeer in het verlengde van de 
Berlagebrug, dit gebied was toen nog niet 
bebouwd. Het station kwam te liggen aan 
een doorgaande lijn (tussen Amsterdam 
Centraal en Utrecht Centraal) in plaats van 
een kopstation. Het station is onderdeel 
van een stedenbouwkundig plan van Cor 
van Eesteren. Het Amstelstation valt in 
het verlengstuk van H.P. Berlage’s Plan 

Historische context OV-knooppunt

als ‘grootstedelijk kerngebied’. Dit 
heeft geleidt tot intensivering van het 
ruimtegebruik. Het is de bedoeling dat een 
mix van wonen, werken en voorzieningen 
gaat resulteren in een stationsomgeving 
die stedelijk, levendig en veilig is.

6.1 Amsterdam Amstel 
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Analyse verstedelijking - plek in omgeving

Het Amstelstation is het derde station van 
Amsterdam en het hart van een belangrijke 
stedelijke ontwikkeling. Het is een complex 
OV-knooppunt met trein, metro, tram en 
bus. Het station is sterk verankerd in het 
stedelijke OV-netwerk. Diverse regionale 
buslijnen takken hier aan op tram, metro 
en trein. Het station heeft van oudsher 
een sterke overstapfunctie en wordt door 
de stedelijke ontwikkelingen rondom 
de knoop ook een steeds belangrijker 
bestemming geworden.

Locatie
Het station bevindt zich op circa 2km 
van het centrum van Amsterdam. Het 
centrum is vanaf het Amstelstation goed 
te bereiken met het OV alsook per fiets. In 
de huidige situatie is de OV-knoop, naast 
een belangrijk overstapstation, ook een 
bestemming op zich door de aanwezigheid 
van kantorenclusters gelegen direct naast 
de knoop. Ook is momenteel nog de campus 
van de Hogeschool van Amsterdam in het 
Leeuwenburg aanwezig, naar verwachting 
verhuisd deze echter in 2022 naar een 
nieuwe locatie in de stad. Hiervoor in de 
plaats zal meer kantoorruimte komen in  
een mixed-use gebied met woningen en 
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voorzieningen.

Stedelijke ontwikkelingen
Rondom station Amsterdam Amstel, 
voornamelijk aan de zuidzijde ervan, vindt 
op grote schaal transformatie plaats van 
bedrijfsterrein en havengebied aan de rand 
naar wonen met een mixed-use karakter. 
Door de aangrenzende ontwikkelingen 
krijgt het station een centralere rol in de 
directe omgeving. Dit type van stedelijke 
ontwikkeling rondom de knoop is typerend 
voor type 1 stations. De Westzijde van het 
station (de Amstelzijde) wordt samen met 
de ontwikkelingen die plaatsvinden in het 

gehele aangrenzende gebied tot aan de 
Amsteloever aangepakt. De entree en de 
fietsenstalling worden ingepast in deze 
stedelijke plannen. De ontwikkelingen 
van deze Westzijde hangen deels ook 
samen met het mogelijk uitbreiden van de 
spoorcapaciteit op het station. 
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• Gelegen aan de Oostzijde van het 
station

• complete project gereed in 2023
• Amstel Tower reeds opgeleverd, 

bestaande uit: hotel, 192 woningen
• Woongebouwen B & C start bouw 

2020, bestaande uit: 252 vrije sector 
en middeldure huur, voorzieningen 
als supermarkt, restaurants en een 
broedplaats met werkruimten voor 
kunstenaars en creatieven

• Blok A volgt nog

blok B

blok C

blok A

Amstel tower

• Gelegen tussen de Westzijde van het 
station en de Amstel

• Amstelstation direct verbinden met 
Amstel

• 15.000m2 extra groen (tot in totaal 
41.000 m2)

• 1200 - 1800 woningen toevoegen 
aan de ruim 700 bestaande woningen. 
Vooral  sociale en middeldure segment

• uitbreiden kantoren met 37.000 - 
94.000 m2

• 7.500 m2 voorzieningen
• HvA locatie Leeuwenburg vertrekt rond 

van der Kunbuurt

Leeuwenburg

Delta Lloyd

1. Amstelstation en omgeving 2. Amstelstation - Amsteloever

Ontwikkeling en omgeving

2022 uit gebied
• Plan voorziet in compositie van 

stadsblokken met 5 torens van 75 - 
135m hoog

• Leeuwenburg en Delta Lloyd blijven 
deels bestaan en worden geïntegreerd 
om nieuwe stadsblokken

• Nieuw te bouwen westelijke 
fietsenstalling sluit aan op Hoofdnet 
Fiets. 2 mogelijke locaties voor ogen

• Weesperzijde wordt fietsstraat
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• Initiatief herontwikkeling ligt bij de 
eigenaren van de besaande panden en 
marktpartijen

• Rudolph Dieselbuurt wordt momenteel 
gerealiseerd in opdracht van Ymere: 
124 bestaande woningen worden 
gesloopt en vervangen door 320 
nieuwe woningen, allemaarl sociale 
huursector. Oplevering gepland in 
2021.

6.  Eenhoorngebied

• De Weespertrekvaartbuurt bestaat 
uit de Kop Weespertrekvaart, 
W e e s p e r t r e k v a a r t - M i d d e n , 
Weespertrekvaart-Oost en Bajes 
Kwartier

• mix van moderne stadswoningen, 
werkplekken en een groene omgeving 
met fiets- en wandelpaden

• ongeveer 3100 woningen gaan er 
gerealiseerd worden

• de kop Weespertrekvaart is bijna klaar,  
in het Bajes kwartier gaan in 2020 de 
woningen in de verhuur en verkoop, Na 
2020 volgt Weespertrekvaart Midden 
en later volgt Weespertrekvaart-Oost.

5. Weespertrekvaartbuurt

• verdere transformatie van een 
traditioneel industrieel bedrijventerrein 
naar een gemengde stadswijk: een 
nieuw stedelijk milieu met een post-
industriële identiteit

• verdichting (meer bouwlagen/hoogte) 
en intensivering van het gebied met 
de uitbreiding van werkgelegenheid 
en de toevoeging van wonen en 
voorzieningen

• minstens evenveel werkplekken als nu, 
werken blijft boventoon voeren

• vooralsnog wordt er uitgegaan van 
bandbreedte woningen: 500 - 1000 
en toevoeging van nieuwe werkruimte 
tussen 40.000 en 80.000 m2 BVO

• Benutten van de goede bereikbaarheid 

4. Kauwgomballenkwartier

per auto,
• Verbeteren van de fietsbereikbaarheid 

naar het gebied door betere 
verbindingen met Amsterdam Zuid, 
-Oost ,-ZuidOost en het Amstelkwartier

• En het nog beter benutten van de 
OV-bereikbaarheid (via metrostation 
Overamstel)

• Naar verwachting kunnen de 
marktpartijen hun bouwontwikkelingen 
in het gebied in de loop van 2020 
starten.

• 3 fases, fase 1 bijna afgerond 
(verwachting derde kwartaal 2022 
helemaal gereed); 2e fase nu in 
aanbouw; 3e fase start bouw in 2023

• +/- 3450 woningen, basisscholen, 
supermarkt, horeca, park, lokale 
winkels

• De Amstelstroomlaan wordt een 
nieuwe verkeersader die het hele 
Amstelkwartier ontsluit. Naast een 
brug over de Duivendrechtsevaart, 
wordt er een tunnel aangelegd ter 
hoogte van de spoordijk en 2 bruggen 
in het Bajeskwartier.

3. Amstelkwartier
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Plek in het netwerk:
Amsterdam Amstel station bevindt zich op 
een goede centrale plek op de belangrijke 
corridor Amsterdam - Utrecht. Naast 
intercitytreinen via Utrecht richting het 
zuid-oosten van het land (Nijmegen en 
Maastricht) en via Amsterdam Centraal 
richting het noorden (Alkmaar/ Den 
Helder) stopt hier tevens een stoptrein 
richting Rotterdam Centraal en richting 
Uitgeest. De sterkste relatie is er met 
station Duivendrecht (56%), gevolgd door 
Muiderpoort (44%). Een internationale 
directe connectie ontbreekt, Schiphol is 
niet zonder overstap te bereiken.

De functie van de OV-knoop:
Het is een overzichtelijke OV-knoop en 
een bovenregionaal opstappunt. Vanaf 
hier stappen veel reizigers over op het 
OV-systeem van Amsterdam, echter, 
het station functioneert primair als een 
bestemmingsstation met veel kantoren en 
een grote onderwijsinstelling direct naast 
het station. Ook wordt het station gebruikt 
als interwijkverbinding.

Capaciteit
De komende jaren worden er een 

Daily Urban System Amsterdam Amstelstation

Analyse en prognose netwerk 
Treinverbindingen

aantal urgente aanpassingen aan de 
reizigerstunnel en opgangen naar 
de perrons gedaan om de huidige 
capaciteitsproblemen te verbeteren. Ook 
is er sprake van mogelijke uitbreiding van 
2 sporen ter plaatse van het station aan de 
westzijde (Amstelzijde).

Progones:
Naast de mogelijke spooruitbreiding 
is er vooralsnog is geen zicht op een 
directe verbinding met Schiphol. Door 
sterke verstedelijking is uitbreiding van 
de capaciteit van het station slechts zeer 
beperkt mogelijk. Extra capaciteit zowel 
voor bus- als voor trein wordt gezocht bij 
station Duivendrecht.

Treinverbindingen/ uur
•	 Intercities
	 2x	IC	Alkmaar
	 2x	IC	Heerlen
	 2x	IC	Den	helder
	 2x	IC	Nijmegen
	 2x	IC	Enkhuizen
	 2x	IC	Maastricht
	 2x	IC	Alkmaar
•	 Sprinters
	 2x	S{R	Rhenen
	 2x	SPR	Rotterdam	Centraal	via	Duivendrecht/	Woerden
	 4x	SPR	Uitgeest

Reizigersgedrag 2018 (trein)
•	 Reizigers	per	dag:	35.294
•	 In-	en	uitstappers:	33.717
•	 Overstappers:	 1.577

•	 Voortransport	 	 	 	 Natransport:

 

lopend

fiets

BTM

auto (bestuurder) auto (passagier)

  

lopend

fiets

BTM

auto (bestuurder) auto (passagier)

Reizigersgedrag Prognose 2040 (trein)*
•	 Reizigers	per	dag:	39.500
•	 In-	en	uitstappers:	33.000**
•	 Overstappers:	 6.500***

*	de	cijfers	zijn	een	inschatting	voor	het	meest	kritische	scenario	in	de
			knoop.
**	exclusief	metro
***	inclusief	tram
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BTM-netwerk
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Analyse en prognose netwerk 

Positie in het netwerk
Amsterdam Amstel vormt een belangrijke 
schakel tussen de verschillende OV-
stromen in de stad en daarna ook deels in 
de regio. 

Aantal	buslijnen:

						

3	HOV

8	overig

1	tram

4	stad

3	metro

Naast stadsbussen en streekbussen hal-
teren er bij het busstation een aantal 
HOV-lijnen richting ‘t Gooi en Almere. 
Deze halteren bij het busstation dat di-
rect gekoppeld is aan het stationsgebouw 
of bij de bushaltes aan het Julianaplein. 
Doordat verschillende buslijnen eindigen 
bij Amsterdam Amstel is er ook voorzien 
in drie bufferplaatsen bij het busstation. 
Station Amsterdam Amstel is tevens een 
bestemming voor Eurolines bussen. Tram 
12 heeft aan de andere zijde van het sta-
tionsgebouw zijn eindpunt en de metroli-
jnen 51, 53 en 54 delen een perron met 
de treinen. Er is overcapaciteit ingebouwd 

bij de tramhalte, er is namelijk voorzien in 
een extra tramhalte en een passeerspoor.

Positie	busstation:

centrum-
zijde

West-
zijde centrum-

zijde
BSPL-/
zeezijde

West-
zijde

Oost-
zijde

Bus station

Metro station

Tram halte

Bus station/halte

Metro station

Tram halte

Den Bosch
LeidenAmstel

Bus	 Aantal	perrons:		 6	+	uitstapplaats
	 	 			 3	bufferplaatsen
	 Wachtruimte:	 overkapping

Tram	 Aantal	perrons:		 2

De ruimtelijke invulling aan de oostzijde 
van het station is recent volledig 
herzien waardoor de verschillende 
vervoersstromen zijn ontward en er 
geen sprake meer is van kruisende 
vervoersstromen en er is nu een goede 
directe aansluiting op het station vanaf 

alle verschillende reizigersdomeinen.

Prognoses en ambities
Doordat de situatie voor bus en tram 
recent is aangepakt, worden er weinig 
ontwikkelingen rond de knoop verwacht. 
De verwachting is wel dat ook tram 4 een 
stopplaats gaat krijgen bij Amsterdam 
Amstel en dat tram 12 op termijn word 
doorgetrokken richting Amsterdam 
Science Park. Met deze ambities is al 
rekening gehouden bij het ontwerp van 
de tramhalte. Bij aanpak van de westzijde 
van het station zal dit wellicht voor de 
metrohalte gevolgen kunnen hebben, 
zeker bij mogelijke uitbreiding van de 
treinspoorcapaciteit. De verwachting is 
dat er op het gebied van het BTM-netwerk 
en de bijbehorende voorzieningen 
geen aanpassingen gaan worden in 
de voorziene toekomst.  Mocht er op 
termijn echter toch behoefte zijn aan 
uitbreiding van het busstation, is dat 
op deze plek lastig te verwezenlijken 
vanwege de vastgoedontwikkelingen 
die er gerealiseerd worden. Extra 
capaciteit voor regionale bussen kan dan 
wellicht gerealiseerd worden bij station 
Duivendrecht.
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Analyse en prognose netwerk 

Plek in het netwerk
Het station is goed bereikbaar met de fiets. 
Aan de westzijde van het station loopt een 
snelfietsroute richting het centrum. Het 
station bevindt zich op 2 km afstand van 
het centrum.

Knelpunten
De snelfietsroute kruist de Berlagebrug, 
dit levert congestie op bij de kruising.
Waar de snelfietsroute afbuigt van de 
Amstel richting de Weespertrekvaart 
ontstaan knelpunten bij het Amstelplein 
door het kruisen van voetgangers- en 
fietsersstromen. Even verderop bij de 
onderdoorgang met het spoor (bij de 
rotonde aan de Spaklerweg) zit ook een 
bottleneck door het smalle fietspad 
dat daar loopt in combinatie met de 
onoverzichtelijke verkeerssituatie.

Fietsenstallingen
De OV-knoop heeft aan weerszijden 
fietsparkeervoorzieningen. Aan de 
oostzijde betreft het een recent 
opgeleverde overdekte, bewaakte 
fietsenstalling. Aan de westzijde, direct 
aan de spoordijk, bevindt zich een 
onbewaakte fietsenstalling.

Fietsersnetwerk

Potentiële �etsroute Beoogde �etsenstalling Verkeerscon�ict!Fietsroute Fietsenstalling
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De huidige capaciteit van de 
fietsenstallingen is niet toereikend.

Huidige	Situatie:

•	 positie	fietsenstallingen:

West-
zijde

Oost-
zijde

•	 fietsparkeerplekken:	5.985

Prognoses en ambities
De fiets is in Amsterdam al het 
belangrijkste vervoersmiddel en dit zal 
ook niet veranderen, het gebruik ervan zal 
waarschijnlijk verder toenemen.
Rondom de OV-knoop worden de 
verschillende verkeersknelpunten 
aangepakt. Zo komt langs de Amstel een 
fietsstraat en wordt de verkeerssituatie bij 
de Berlagebrug aangepakt. Er wordt een 
aparte onderdoorgang gemaakt voor de 

auto bij de kruising van de Isolatorweg 
met het spoor.
Naast het behouden en verbeteren van 
de bestaande snelfietsroute, zijn er 
ook plannen om een snelfietsroute op 
spoordijkniveau direct langs het spoor 
aan de westzijde van het station te laten 
lopen. De beslissing hierover valt echter 
samen met de mogelijke uitbreiding van 
het aantal sporen. Het is of de fiets, of de 
trein die hier de ruimte krijgt.
De situatie aan de westzijde van het 
station wordt aangepakt. Onderdeel van 
het stedenbouwkundig plan is een nieuwe 
ondergrondse fietsenstalling. Deze gaat 
direct aansluiten op de snelfietsroute. 
Uitgangsppunt bij de realisatie van een 
fietsenstalling is een  goede aansluiting 
op het fietsnetwerk en het voorkomen van 
kruisingen met voetgangers. 
Ondanks de uitbreiding van de 
fietsparkeervoorzieningen zullen er 
capaciteitsproblemen blijven bestaan.
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Analyse en prognose netwerk 
Voetgangersnetwerk

Looproute Voorgestelde looproute Verkeerscon�ict!
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station centraler in zijn omgeving te 
liggen en gaat de knoop steeds intensiever 
gebruikt worden door langzaamverkeer. 
De voetganger heeft, naast de fietser, al 
een belangrijke rol in Amsterdam, de rol 
van de auto is uitgespeeld.
Vooral door de gebiedsontwikkeling 
aan de westzijde van de knoop (het 
Amstelkwartier) zal de reizigerspassage 
intensiever gebruikt gaan worden. De 
capaciteit van de tunnel zal dan ook 
aangepakt moeten worden. 
Bij de onderdoorgang met het spoor ter 
plaatse van de Isolatorweg komt er een 
tweede tunnel voor de auto, wat inhoudt dat 
het langzaam verkeer hier veel meer ruimte krijgt.
Voor de westzijde van het station is 
een stedenbouwkundig plan op gesteld 
waarin langzaamverkeer een dominante 
positie in gaat nemen (auto verdwijnt er 
zoveel mogelijk uit het straatbeeld). Als 
onderdeel hiervan komt er meer ruimte 
voor voetgangers met onder andere een 
directe verbinding met de Amstel.
Er bestaan plannen voor een extra 
verbinding over de Amstel richting de 
binnenstad. 

Plek in de omgeving
Naar het centrum van Amsterdam wordt 
veelal het OV of de (deel-)fiets gebruikt. 
De stationsomgeving op zichzelf is echter 
ook een bestemming. Dit komt onder 
meer door de aanwezigheid van specifieke 
functies als de Amstelcampus (HvA) en 
kantoorgebouwen zoals de Amsteltoren.  
Dit maakt dat het gebied rondom de knoop 
volop door voetgangers gebruikt wordt. 
Van de treinreizigers komt 18% te voet 
naar het station en 34% vervolgt zijn weg 
te voet na de treinreis.
De oostzijde van het station is recent 
onder handen genomen, waardoor de 
verschillende vervoersstromen een betere 
plek hebben gekregen en er zo min 
mogelijk kruisende verkeersstromen zijn. 
De voetganger kan zich hier veilig en snel 
verplaatsen. 
De aansluiting aan de westzijde van 
het station is door de vele obstakels en 
hoogteverschillen onoverzichtelijk. De 
aanwezigheid van de snelfietsroute aan 
de westzijde van het station richting het 
Amstelplein zorgt voor conflicten. 
De looproute richting het centrum van 
Amsterdam is in orde, maar de overige 
looproutes verdienen aandacht. Zo 

is de rotonde bij het Prins Bernhardpein 
onoverzichtelijk en niet eenvoudig over te steken.

Interwijkverbindingen
De reizigerstunnel wordt ook als 
interwijkverbinding gebruikt (circa 2000 
mensen per dag maken hier gebruik van). 
Deze passage is smal en laag en er is geen 
ruimte voor verblijf. 
Verderop, richting de Weespertrekvaart, 
is er nog een onderdoorgang bij de 
Isolatorweg, van deze onderdoorgang 
maken ook de fiets en de auto gebruik van. 
Daarnaast is er nog de onderdoorgang 
bij de mr. Trueblaan. De afstand tussen de 
verschillende interwijkverbindingen is vrij groot.

Belangrijkste	interwijkverbinding	=	

reizigers-passage:

Prognoses en ambities
Door de transformatie van verschillende 
gebieden rondom de knoop komt het 
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Analyse en prognose netwerk 
Wegennet

Nieuwe verbinding over de Amstelstroomlaan in aanbouwAuto route Taxi Parkeren K+R Kiss & Ride
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K+R

Plek in de omgeving
Het station is goed bereikbaar met de auto 
door de ligging aan het Prins Bernhardplein 
is het station direct verbonden met een 
belangrijke verkeersader de stad in en de 
stad uit naar de ringweg A10.
Kiss & ride plekken zijn voorzien aan 
de oostzijde van het station en er 
zijn ‘autodate’ plekken aan de Hugo 
de Vrieselaan. De taxi’s hebben hun 
standplaats bij het busstation, dat direct 
gekoppeld is aan de stationshal. Aan de 
westzijde is een ‘drop-off zone’. Officiële 
P+R is niet voorzien bij het station, dit past 
binnen het auto-ontmoedigingsbeleid van 
de gemeente. 
Slechts een zeer klein percentage (1%) 
van de treinreizigers maakt voor of na de 
treinreis gebruik van de auto, dit komt door 
de goede directe aansluiting op het stedelijk 
en regionale openbaar vervoersnetwerk 
en de bestemming die binnen loopafstand 
om de knoop gesitueerd zijn (kantoren, 
onderwijscampus).

Knelpunten
De Isolatorweg ter hoogte van de 
kruising met het spoor is een bottleneck 
door kruisende vervoersstromen van 

verschillende modaliteiten.   

Prognoses en ambities
De rol van de auto in Amsterdam is 
uitgespeeld, langzaamverkeer wordt 
alleen nog maar een belangrijker manier 
van verplaatsen. 
Door de verdichtingsopgave rondom 
de knoop wordt de ruimte sowieso zeer 
beperkt voor vervoersstromen. In de 
Amsteloeverbuurt wordt de auto bijna 
volledig weg gehaald. Ook wordt de 
kruising van de Weesperzijde met de 
Berlagebrug ingericht voor de fiets.

Ter plaatse van de onderdoorgang van de 
Isolatorweg met het spoor wordt er een 
tweede rechte tunnel naast de bestaande 
tunnel toegevoegd.
De Amstelstroomlaan gaat de nieuwe 
ontwikkelingen aan de zuidzijde van het 
stationsgebied verbinden met de Johan 
Muyskensweg/ A2.
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Analyse en prognose netwerk 
Bereikbaarheid voor diensten

Het stationsgebouw heeft twee laad- en 
losplaatsen voor vrachtwagens. In de 
noordwesthoek van het gebouw voor 
normale vrachtwagens (max. 11m) en in de 
zuidwesthoek van het gebouw voor grote 
vrachtwagens (18m). In beide gevallen 
gaat het om circa acht bewegingen per 
dag. Om te voorkomen dat het laden en 
lossen aan de zuidkant voor hinder gaat 
zorgen zijn er afspraken gemaakt met de 
vervoerders (NS en GVB). 
Voor kleinere onderhouds- en 
monteurswagens met ontheffing zijn 
er twee plekken gemarkeerd aan de 
noordwestzijde van het stationsplein. 
Het stationsplein is in zijn geheel 
toegankelijk voor nood- en hulpdiensten. 
Het station zelf is via het busplatform 
bereikbaar voor nood- en hulpdiensten.
De plaatsen voor laden- en lossen 
en de bereikbaarheid voor nood- en 
hulpdiensten aan de westzijde worden 
volledig herzien in samenhang met het 
nieuwe stedenbouwkundige plan van dit 
gebied. 
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K+R

Taxi standplaats

Fietsenstalling

Looproute

Bussta�on

Plein

Commercie/ winkels/ Horeca

Park & ride (P+R)

Treinsta�on

Reisdomein

Perron

Ontvangstdomein

Verblijfsdomein

Loopverbindingzone

Omgevingsdomein

metrosta�on

Tramsta�on

Analyse knoop

Het stationsgebouw stamt uit 1939 en is een 
Rijksmonument. Het is het eerste station 
dat is ontworpen als een OV-knooppunt. 
De omgeving van het station is uniek door 
de aanwezige hoogteverschillen. Er zijn 
aparte toegangen naar de treinsporen en 
metro, het busplatform, de tramhalte en 
de taxistandplaats .

De entreehal/ Het stationsgebouw
De entreehal ligt loodrecht op de sporen 
en  ligt centraal. Het stationsgebouw 
fungeert als transferknooppunt. De 
stationsvoorzieningen zoals de OV-
servicewinkel, toiletten en retail bevinden 
zich hier. 
Het station heeft twee entrees, één aan de 
oostzijde en één aan de westzijde, waarbij 
60% van de reizigers de oostzijde gebruikt 
en 40% de westzijde. De oostzijde is 
ontwikkelt tot de overstaplocatie op 
andere modaliteiten.  De westzijde ligt aan 
de Amstel en sluit aan op de Weesperzijde  
en de Van der Kunbuurt. Het station heeft 
OVCP-poorten van NS en GVB. Tussen de 
stationshal en het laagste punt zit een 
verschil van 6,5m.
Het stationsgebouw aan de oostzijde 
van het spoor is in 2019-2020 grondig 

gerenoveerd en getransformeerd ook is 
de terreininrichting en de verkeerssituatie 
aan de oostzijde herzien. Hierdoor sluiten  
de verschillende reizigersdomeinen 
(busstation, bushalte, tramhalte, 
taxistandplaatsen en de K+R) en de 
daarbij behorende verkeersstromen en 
reizigersstromen goed op elkaar aan. 

Aanwezige voorzieningen
De retail is geconcentreerd aan de 
Oostzijde en is gericht op het to go-
assortiment. De Burger King heeft 
zitgelegenheid en in de zomer een 
terras. In de stationshal zijn een aantal 
banken aanwezig, van deze zitgelegenheid 
wordt veel gebruik gemaakt. Wat opvalt is 
dat reizigers de functionaliteit waarderen, 
maar aangeven dat uitnodigend karakter en 
sfeer ondermaats is. In zijn algemeenheid 
kan gezegd worden dat het station veel 
obstakels en hoogteverschillen heeft. 
Vanuit verschillende windrichtingen is de 
oriëntatie ondermaats.

Reizigerstunnel en entree aan westzijde
De reizigerstunnel wordt ook gebruikt 
als interwijkverbinding. De tunnel is 
smal en laag. De vraag is of het station 

de vervoersgroei wel aan kan, vooral de 
reizigerstunnel vormt de bottleneck. De 
komende jaren worden er een aantal urgente 
aanpassingen aan de reizigerstunnel 
en opgangen naar de perrons gedaan 
om de huidige capaciteitsproblemen te 
verbeteren. De westelijke entree wordt in 
combinatie met de gebiedsontwikkelingen 
aan de westzijde aangepakt.

Ambities en prognoses
Ontwikkelingen aan de westkant vragen 
om een goede ontvangstdomein aan 
deze zijde. De prognoses voor de 
interwijkverbinding, de metro en een 
mogelijk derde perron zijn nog niet 
duidelijk. 
De voorzieningen aan beide zijden zijn 
niet in evenwicht, door gebiedsuitbreiding 
aan de zuidzijde is een betere verdeling 
van belang (winkel- en horecacluster).

Duurzaamheid
Het plaatsen van zonnepanelen op de 
perronoverkapping is onderzocht in 2018-
2019 en het is niet haalbaar bevonden 
om toe te passen in verband met de 
toekomstige verdere stedelijke verdichting 
en de daarbij behorende hoogbouw. 

Daarnaast speelde de monumentale status 
van het station ook mee in het besluit om af 
te zien van toepassing van zonnepanelen. 
Wellicht biedt de nieuw te ontwikkelen 
westelijke entree wel mogelijkheden voor 
het toepassen van zonnepanelen. 
Bij het ontwerp van de openbare ruimte 
aan de westzijde dient rekening gehouden 
te worden met klimaatadaptiviteit, 
wind, water, hittestress en andere aan 
omgevingsgerelateerde zaken. Er zouden 
hiervoor bij de ontwikkelingen van de 
oostzijde vrijwel geen mogelijkheden  zijn 
geweest. 
Het spoortalud is eco-systeemgoed van 
de gemeente Amsterdam, hiervoor zijn de 
bomen, grondbedekking en aanverwante 
zaken van belang.   
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6.2 Leiden Centraal

Historische context OV-knooppunt

Het stationsgebied heeft een rijke 
geschiedenis die al ver voor de komst van 
het station begon. De stationsweg was van 
oorsprong een middeleeuwse uitvalsweg. 
Na de komst van het eerste station in 
1843, ontwikkelde zich de stationswijk 
met 19e eeuwse bebouwing en typerende 
functies langs de Stationsweg. Het station 
was gelegen aan de Oude Lijn, dit was 
de eerste spoorlijn van de Hollandsche 
IJzeren Spoorweg- Maatschappij. In 1879 
werd het stationsgebouw vervangen door 
een nieuw gebouw ontworpen door Dirk 
Margadent. Bij het verleggen van het 
spoor op een spoordijk, in 1955, werd het 
stationsgebouw vervangen. Dit gebouw 
was ontworpen door stationsarchitect 

H.G.J. Schelling. Door de ophoging van 
de sporen werden, net als bij station 
Amsterdam Amstel, hinderlijke kruisingen 
tussen auto en spoor aangepakt. De auto 
werd begin jaren negentig door middel 
van een nieuwe tunnel verder uit het 
stationsgebied teruggedrongen. Door het 
gereedkomen van een verbindingsboog 
bij station Den Haag Laan van NOI naar 
Station Den Haag Centraal, in 1975, werd 
Leiden Centraal veel belangrijker. Deze 
positie werd nog verder versterkt door de 
komst van de Schiphollijn in 1981. Door 
het succes van deze verbinding tussen 
Den Haag enSchiphol moesten er 2 sporen 
bijkomen bij Leiden Centraal van 2 naar 4 
sporen), dit was de directe aanleiding voor 

het vervangen van het stationsgebouw in 
1996 naar ontwerp van architect Harry 
Reijnders.

station eind 19e eeuw station jaren 1980 station huidige situatie
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Analyse verstedelijking - plek in omgeving

Ontwikkelingen stad 
Door de komst van de spoorweg Amsterdam 
- Rotterdam werd in 1843 het eerste station 
Leiden geopend. Dit was een belangrijke 
impuls in de (toen nog) buitenstedelijke 
ontwikkelingen. Uiteindelijk heeft dit 
geleid tot de centrale stedelijke plek die 
het huidige stationsgebied nu in neemt. 
De nadruk op verschillende modaliteiten 
veranderde in de loop van de jaren. Was 
het eerst de trein, zestig jaar geleden was 
het de auto en vandaag de dag zijn het de 
fietsers en voetgangers. Aan de ‘zeezijde’ 
(de achterkant) van het station verrezen 
woongebieden en het LUMC en later het 
Leiden Bio Science Park. 

Het gebied is verder gevormd door het 
wederopbouwplan na het bombardement 
(nieuwe infrastructuur, nieuwe functies, 
schaalvergroting) en de saneringen in de 
jaren zeventig en tachtig van de twintigste 
eeuw.

Plek in omgeving
Station Leiden Centraal neemt een unieke 
locatie in, nergens in Nederland liggen het 
historische centrum en een groot modern 
kenniscentrum zo dicht bij elkaar. Het 
stationsgebied vormt de schakel tussen 
deze twee gebieden. Het bevindt zich op 
loopafstand van het historisch centrum en 
het LUMC/ BSPL. Op een afstand van 20 
minuten fietsen bevinden zich 200.000 
inwoners.

Recente ontwikkelingen
Waar voorheen vooral monofunctionele 
gebouwen te vinden waren in de 
directe omgeving van de OV-knoop 
ontstaat er een steeds grotere mix aan 
functies. De aanwezige plannen voor 
gebiedsontwikkeling rond de OV-knoop 
beogen allemaal verdere functiemenging. 
De ambitie is uitgesproken om in 2025 het 
stationsgebied van Leiden de duurzaamste 

kilometer van Nederland te laten zijn. 
Dit is onderdeel van het intensieve 
verstedelijkingsplan van dit gebied.
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• Plannen zijn nog in ontwikkeling
• Bestaande ijsbaan en autodealer gaan 

plaats maken voor woonruimte
• De aanwezige gezondheidsinstelling 

en school moeten op termijn ook 
geüpgraded worden

3. Vondelkwartier

• Door andere functies toe te 
voegen, zoals wonen, onderwijs en 
publieksfuncties én bovendien deze 
op bepaalde plekken te concentreren 
wordt de campus verrijkt en 
verlevendigd. ook hier speelt weer dat 
de openbare ruimte een centrale rol 
speelt. In de openbare ruimte komt 
ontmoeting en uitwisseling tot stand. 
(Stedenbouwkundig plan 2016)

• Woningen toevoegen aan de campus 
tov stedenbouwkundig plan 2009: 
22.000m2 BVO extra

• Mogelijke HOV-/ R-netverbinding  
tussen Leiden en Katwijk/ Noordwijk

• Aansluiting op de A44

1. Stationsgebied 2. Leiden Bio Science Park

• Doelstelling: Knooppuntonwikkeling, 
OV-terminal als hoogwaardige 
overstapmachine en ruimte voor groei 
en ruimtelijke kwaliteit

• Het treinstation vergroten van 
capaciteit, kwaliteit en bereikbaarheid

• Integratie bus, trein en fiets: samenhang 
als succesfactor. Noodzakelijke 
ingrepen hiervoor zijn: 

 1. treinstation, 
 2. busstation, 
 3. fietsparkeren, 
 4. interwijkverbindingen, 
 5. last mile BSP
- 1000 nieuwe woningen

4. Schipholweg

• Fase 1 gereed: oude Groenoordhallen 
vervangen door nieuwe woningen

• Fase 2 van start gegaan in 2018
• Extra woningen en een aantal kleine 

bedrijfsunits

5. Groenoord

• Onderdeel van de Duurzaamste 
Kilometer van Nederland

• Vermenging kantoren en woningen 
(functiemenging); verduurzaming en 
verdichting

• Vijf hoofdpunten: 
 - Menselijke maat
 - Duurzaam ruimtegebruik
 - Klimaatadaptief en circulair
 - Levendig en veelzijdig
 - Verbinden en verblijven

Ontwikkeling en omgeving
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Analyse en prognose netwerk
Treinverbindingen

Treinverbindingen/ uur
•	 Intercities:
	 2x	IC	Utrecht	CS	via	Alphen	a/d	Rijn
	 4x	IC	Den	Haag	Centraal
	 2x	IC	Dordrecht
	 2x	IC	Lelystad	Centrum
	 2x	IC	Amsterdam	CS	via	Haarlem
	 2x	IC	Vlissingen
	 1x	IC	Groningen
	 1x	IC	Leeuwarden
•	 Sprinters:
	 2x	SPR	Hoorn	Kersenboogerd
	 4x	SPR	Den	Haag	Centraal	
	 2x	SPR	Alphen	a/d	Rijn
	 2x	SPR	Amsterdam	Centraal	via	Schiphol
	 2x	SPR	Haarlem
•	 Internationale	trein	naar	Brussel	Zuid/	Midi:	5x	per	dag

Reizigersgedrag 2018 (trein)
•	 Reizigers	per	dag:	98.661
•	 In-	en	uitstappers:	79.376
•	 Overstappers:	 19.285

•	 Voortransport	 	 	 	 Natransport:

 

lopend

fiets

BTM

auto (bestuurder) auto (passagier)

  

lopend

fiets

BTM

auto (bestuurder) auto (passagier)

Reizigersgedrag Prognose 2040 (trein)*
•	 Reizigers	per	dag:	113.000
•	 In-	en	uitstappers:			94.000
•	 Overstappers:	 		19.000

*	de	cijfers	zijn	een	inschatting	voor	het	meest	kritische	scenario	in	de
			knoop. Daily Urban System Leiden Centraal
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voor erg grote loopafstanden zorgt. 

Ambities en prognoses 
Naast de verwachte intensivering van de 
huidige spoorcapaciteit is de ambitie om 
ook de het HOV-netwerk te versterken en 
intensiveren.
Er wordt ruimte gemaakt voor groei en 
forse verbetering van de (overstap-)
kwaliteit op het knooppunt. De intercity-
status en frequentie is cruciaal voor de 
OV-knoop, Leiden CS wordt ontwikkeld 
tot een hoogwaardig OV-knooppunt.
Op de (middel-)lange termijn is er 
mogelijk sprake van een nieuwe 
regionaal opererende lightrailverbinding. 
Hieraan worden dan nieuwe substations 
gekoppeld. 

Plek in het netwerk
Leiden Centraal station is een belangrijk 
regionaal en landelijk knooppunt in het 
westen van het land dat economische 
topgebieden met elkaar verbindt. 
Het station is centraal gelegen in de 
Randstad met directe verbindingen naar 
de vier grote steden binnen maximaal 
43 minuten. Schiphol bevindt zich op 
slechts 15 treinminuten afstand. Verder 
zijn er rechtstreekse verbindingen met 
Hoorn, Leeuwarden, Groningen, Breda en 
Vlissingen. 
Dagelijks passeren er 1 à 2 goederentreinen 
per richting op de relatie Kijkhoek 
- Tatasteel (Beverwijk). Het gaat om 
staaltreinen die geen gevaarlijke stoffen 
vervoeren, echter, er geldt op dit traject 
geen verbod op het vervoer van gevaarlijke 
goederen.

De functie van de OV-knoop:
Er stoppen zowel intercity-treinen als 
sprinters hierdoor is het een belangrijk 
overstappunt van intercity naar sprinter 
en vice versa. De HOV-lijnen (R-net) zijn 
de belangrijkste OV-verbinding tussen 
Leiden en Zoetermeer en tussen Leiden 
en de nabij gelegen kustplaatsen Katwijk 

Positie in het netwerk ‘s Hertogenbosch Amsterdam Amstel Leiden Centraal

Positie in het netwerk
De	knooppunten	hebben	niet	alleen	een	belan-
grijke	functie	voor	de	stad	zelf,	maar	ook	voor	
de	 regio.	 De	 regionale	 betekenis	 van	 knoop-
punt	 ‘s-Hertogenbosch	 en	 Leiden	 Centraal	 is	
het	grootst.	

De	 stations	 zijn	 sterk	 verankerd	 in	 het	 natio-
nale	OV-netwerk.

De	stations	zijn	alle	drie	goed	te	bereiken	vanaf	
de	luchthaven	van	Schiphol.	Vanuit	‘s-Hertogen-
bosch	en	Leiden	Centraal	zijn	er	rechtstreekse	
verbindingen	met	Schiphol.	Ondanks	een	over-
stap	 is	 Amsterdam	 Amstel	 snel	 te	 bereiken	
vanaf	Schiphol.

Capaciteit
De	OV-knopen	zitten	op	sommige	aspecten	al	
tegen	of	zijn	zelfs	al	over	de	maximum	capa-
citeit:
•	 Capaciteit spoor:	‘s-Hertogenbosch;
•	 Capaciteit perron:	 ‘s-Hertogenbosch	 en	

Amsterdam	Amstel;
•	 Capaciteit stationshal en -tunnel:	‘s-Her-

togenbosch,	Amsterdam	Amstel	en	Leiden	
Centraal;	

•	 Capaciteit busstation en de aanrijroutes:	
‘s-Hertogenbosch	en	Leiden	Centraal;	

•	 Capaciteit fietsparkeervoorzieningen:	
‘s-Hertogenbosch,	 Amsterdam	 Amstel	 en	
Leiden	Centraal.

Door	 toedoen	 van	 stedelijke	 verdichting	 ron-
dom	 de	 knooppunten	 zal	 de	 ruimtedruk	 ver-
der	toenemen.	Dat	maakt	het	vergroten	van	de	
capaciteit	 complexer.	 Daarom	 wordt	 er	 voor	
capaciteitsuitbreiding	op	de	 lange	termijn	ook	
gekeken	naar	omliggende	stations	zoals	station	
Lammenschans	 voor	 Leiden	 Centraal.	 Kunnen	
deze	 omliggende	 knooppunten	 een	 deel	 van	
de	stromen/	bouwstenen	onderbrengen	terwijl	
het	belang	van	de	knoop	niet	afneemt	/	gewaar-
borgd	blijft?

Nijmegen

Eindhoven

Utrecht

Tilbu
rg

Waalwijk

Uden/Veghel

HOV
BRT

BRT

‘s-Hertogenbosch Centraal

Vught

‘s-Hertogenbosch Oost

Rosmalen

Geldermalsen

Zaltbommel

Berkel Enschot

Huidige situatie:
•	 Het	station	is	van	nationale betekenis:	

Het	ligt	op	de	corridor	A2	(Utrecht-Eind-
hoven)	met	hoogfrequente	verbindingen	
richting	Utrecht	en	Eindhoven	en	op	de	
oost	west	verbinding	Nijmegen	Tilburg/
Breda	

•	 Rechtstreekse	internatonale	treinverbin-
ding	met	Schiphol.

•	 Te	bereizen	per	trein	binnen 30 minuten:	
Eindhoven,	Breda,	Utrecht	en	Nijmegen	

•	 Het	station	is	van	regionaal belang, 
vooral	voor	de	gebieden	die	niet	aan	het	
spoor	liggen	zoals	de	kernen	Waalwijk,	
Veghel	en	Uden.

•	 Het	is	een	top-10 overstapstation.

Huidige	situatie:	+

Ambities:
•	 ‘s-Hertogenbosch	wordt	een	‘hoogwaar-

dige’	OV-knoop	op	lokale,	regionale	en	
nationale	schaal	én	de	verbinding	tussen	
die	schalen

•	 Bij	de	toekomstige	plannen	wordt	ook	
gekeken	naar	station	Den	Bosch	Oost	om	
capaciteit	te	spreiden.

Toekomstige	situatie:	++
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Amsterdam Sloterdijk

Amsterdam Centraal
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Amsterdam Bijlmer Arena
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Amstelveen

Huidige situatie:
•	 Bovenregionaal	opstappunt
•	 Dit	station	is	een	belangrijke schakel op	

het	traject	tussen	Amsterdam	en	Utrecht.	
Ook	rechtstreeks	verbonden	met	Woer-
den/	Rotterdam	Centraal

•	 Het	is	een	overzichtelijke	knoop
•	 Een	internationale	directe	connectie	

ontbreekt:	zonder	overstap	niet	naar	
Schiphol.

•	 Het	is	een	belangrijk overstapstation op	
OV-systeem	van	Amsterdam.	

•	 Station	functioneert	primair	als	bestem-
mingsstation.

•	 Het	station	wordt	ook	als	interwijkverbin-
ding	in	de	stad	gebruikt.

Huidige	situatie::	+

Ambities:
•	 BTM	goed	naar	alle	kanten;	geen	zicht	op	

veranderingen
•	 Er	is	slechts	zeer	beperkte	groei	mogelijk,	

dit	komt	door	de	sterke	verstedelijking	
rondom	de	knoop.	Extra	capaciteit	zowel	
voor	bus-	als	voor	trein	wordt	gezocht	bij	
station	Duivendrecht.

Toekomstige	situatie:	+
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Huidige situatie:
•	 Centraal	in	de	Randstad
•	 Te	bereizen	per	trein	binnen 43 minuten:	

Amsterdam,	Den	Haag,	Rotterdam	en	
Utrecht.

•	 Rechtstreekse	Internatonale	verbindin-
gen:	rechtstreekse	treinverbinding	met	
Schiphol	en	rechtreekse	treinverbinding	
met	Brussel-Zuid	Midi.

•	 Het	knooppunt	is	van	regionaal belang.
•	 Is	het	derde overstapstation van Neder-

land:	zowel	tussen	treinen	onderling,	als	
tussen	HOV-bussen	(R-net)	en	de	trein.

•	 De	HOV-lijnen	(R-net)	zijn	de	belangrijkste	
OV-verbinding	tussen	Leiden	en	Zoeter-
meer	en	tussen	Leiden	en	de	Katwijk,	
Noordwijk,	de	nabije	kustplaatsen

Huidige	situatie:: + / ++

Ambities:
•	 Vestekering/	intensivering	HOV-netwerk.	
•	 Ruimte	maken	voor	groei	en	forse	verbe-

tering	(overstap-)kwaliteit	op	knooppunten
•	 Middellange	en	lange	termijn:	regionaal	

nieuwe,	lichtere	railsystemen	en	imple-
mentatie	nieuwe	substations.

Toekomstige	situatie:	++

en Noordwijk. De combinatie van overstap 
van trein op trein en trein op HOV maakt 
het station zelfs het derde overstapstation 
van Nederland.

Reizigers
Het intercitystation verwerkt circa 
100.000 treinreizigers per dag. Qua 
reizigersaantallen, inclusief overstappers,   
is het treinstation nummer vijf van 
Nederland. Negentien procent van de 
treinreizigers is overstapper, dit maakt 
dat het station een grote overstapfunctie 
heeft. 
Inclusief mensen die het station gebruiken 
als interwijkverbinding zijn er 108.000 
gebruikers per dag.

Capaciteit
De OV-knoop is gelegen aan een zeer 
drukke spoorverbinding. Er wordt 
verwacht dat het treinverkeer nog verder 
intensiveert, dit kan enkel worden 
opgevangen door intensivering van 
de huidige spoorcapaciteit, verdere 
uitbreiding van het aantal treinsporen is 
niet mogelijk. 
De capaciteit van de perrons voldoet, maar 
de lengte van de perrons is erg lang wat 
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BTM-netwerk
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Plek in het netwerk
De bus vervult een belangrijke regionale 
feederfunctie. De HOV lijnen (R-net) zijn 
de belangrijkste OV-verbinding tussen 
Leiden en Zoetermeer en tussen Leiden 
en de Katwijk, Noordwijk, de nabije 
kustplaatsen en een bijzondere functie als 
ESTEC.
In de huidige busroutering gaan veel 
bussen via de Stationsweg - Steenstraat 
en door de binnenstad via de Turfmarkt - 
2e Binnenvestgracht - Breestraat. Op veel 
verschillende plekken in het stationsgebied 
rijden bussen die worden gekruist door 
voetgangers- en fietsersstromen.

Busstation
Veel buslijnen, vooral de 
streekverbindingen, beginnen of 
eindigen hier. De stadslijnen zijn veelal 
doorgekoppeld via station Leiden. Ruim 
de helft van de halterende bussen gaat 
via een bufferhalte, gemiddeld verblijven 
ze hier 8 minuten. Naast een busstation 
aan de centrumzijde, zitten er bushaltes 
ook aan de zeezijde van het station. In de 
brede ochtendspits passeren er ongeveer 
350 bussen. 

Positie	busstation:

centrum-
zijde

West-
zijde centrum-

zijde
BSPL-/
zeezijde

West-
zijde

Oost-
zijde

Bus station

Metro station

Tram halte

Bus station/halte

Metro station

Tram halte

Den Bosch
LeidenAmstel

										Aantal	perrons:	 4	uitstapperrons
	 	 			 7	instapperons
	 	 			 12	bufferhaltes

										Wachtruimte:	 geen		

Capaciteit
Veel ruimte op het busstation wordt 
gebruikt door het systeem van geparkeerde 
bussen en aparte in- en uitstaphaltes.
De capaciteit van het huidige busstation 
is niet toereikend. Momenteel worden 
alternatieven onderzocht.

Ambities en prognoses
De capaciteit, kwaliteit en bereikbaarheid 
moet verbeterd worden. Er is geen sprake 
meer van kruisende verkeersstromen, 
een extra punt van aandacht hierbij is de 
snelle buslijnverbiding met het station. 
In 2017 waren er concrete plannen 
om het busstation te verplaatsen naar 
het Terweerpark, dit is echter door 
toekomstige omwonende en ongunstige 
ligging ten opzichte van het station niet 
tot uitvoering gekomen. Er is voor gekozen 
om het station goed in te passen op de 
huidige locatie, mogelijk geïntegreerd 
met het treinstation. In verband met 
capaciteitsproblemen bij het treinstation 
wordt station Lammenschans onderzocht 
als plek waar het busstation aansluiting 
zou kunnen vinden op het regionale OV-
netwerk.
Op korte termijn worden de HOV R-net 
routes versterkt en de stadsroutes zullen 
minder prominent door het historisch 
stadscentrum geleid en in het centrum 
wordt er kleiner materieel ingezet. Op 
de middellange en lange termijn is er 
sprake van een nieuwe regionaal light-
railverbinding en daaraan gekoppeld 
nieuwe substations.
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Fietsersnetwerk

Potentiële �etsroute Beoogde �etsenstalling Verkeerscon�ict!Fietsroute Fietsenstalling
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Plek in de omgeving
Met een gewone fiets wonen ruim 200.000 
inwoners op 20 minuten afstand van de 
OV-knoop. Hemelsbreed wonen op dit 
moment binnen een afstand van 3km 
wonen ca 147.000 inwoners. Dit gebied 
bestrijkt vrijwel geheel Leiden en een 
aantal regiogemeenten.
Bij de OV-knoop komen fietsersstromen 
uit alle richtingen samen. De zwaarste 
fietsersstroom binnen het stationsgebied 
rijdt via de binnenstad, Steenstraat - 
Stationsweg door de Joop Walenkamptunnel 
richting het LUMC en het Leiden Business 
Science Park en vice versa.
Het grootste aandeel fietsers richting het 
station woont binnen een straal van 2km. 
Een aanzienlijk deel van de treinreizigers 
gebruikt de fiets als voor- of natransport 
(58% en 20%). Voor de busreizigers is het 
gebruik van de fiets als voor- of natransport 
zeer beperkt. Het stationsgebied wordt 
naast een bestemming ook veelvuldig 
gebruikt door doorgaande fietsers.

Fietsenstallingen
Leiden kent meerdere fietsenstallingen die 
verspreid liggen rondom de OV-knoop, 
een deel daarvan zijn tijdelijke stallingen. 

Ze hebben verschillende exploitanten en 
liggen niet altijd gunstig ten opzichte van 
de stationsentrees. De totale capaciteit 
van de fietsenstalling is met de recente 
opening van de Lorentz-stalling met 
4800 stallingsplekken uitgebreid naar 
ongeveer 17.600. Er is geen aparte ruimte 
in de fietsenstallingen gereserveerd voor 
het stallen van scooters of buitenmodel 
fietsen.  Dit gebeurt nu veelal op de stoep 
in de Rijnsburgertunnel wat leidt tot een 
verslechtering van de omgeving en het 
ontvangstdomein van het station. De 
capaciteit van de fietsenstallingen is niet 
toereikend.

Knelpunten in het netwerk
Direct om de OV-knoop is er sprake van 
verkeersonveiligheid door kruisende 
verkeersstromen. De verschillende 
fietsparkeerkelders die zich rondom de OV-
knoop bevinden zorgen voor onduidelijkheid. 

Ambities en prognoses
Leiden is een fietsstad en het beleid 
is erop gericht om dit nog verder te 
stimuleren. De opgave is om de verdere 
groei van 40% op te vangen en een goede 
fietsbereikbaarheid van stationsstallingen 
te borgen. Een hoogwaardig fietsnetwerk 
en voldoende stallingen staan hierbij centraal.
De bereikbaarheid van de OV-knoop 
wordt optimaal en de lokale en regionale 
fietsnetwerken sluiten goed aan op de 
OV-knoop. De fietsers worden direct naar 
de verschillende fietsenkelders geleid en 
de tunnels onder het spoor door zijn verbreed.
De capaciteit van de fietsparkeerplekken 
wordt uitgebreid met minimaal 6300 
plekkken om in de basisbehoefte te kunnen 
voorzien. Het aantal fietsenstallingen 
wordt beperkt tot een aantal grotere 
locaties en deze sluiten goed aan op 
het fietsnetwerk en het station zonder 
kruisende vervoersstromen. 

Positie	fietsenstallingen:

centrum-
zijde

•	 fietsparkeerplekken:	13.549

BSPL-/
zeezijde
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Looproute Voorgestelde looproute Verkeerscon�ict!
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Plek in de omgeving
Binnen een straal van 1200m (circa 
15 minuten lopen) ligt een grote 
verscheidenheid aan functies als woningen, 
scholen, een universiteit, ziekenhuizen, 
musea en belangrijke kantoorfuncties. 
Deze mix draagt bij aan een goede balans 
van productie en attractie op het station 
en genereert daarmee gedurende de hele 
dag een vervoersvraag. 
De historische binnenstad ligt op korte 
(loop-)afstand van de OV-knoop. Terwijl 
direct aan de andere zijde van het spoor 
(de zeezijde) het universitaire ziekenhuis 
(LUMC) en het Leiden Business Science 
Park (LBSP) ligt. Hierdoor is het station een 
belangrijke schakel tussen de binnenstad 
en het LUMC/ LBSP.
De voetganger is de belangrijkste 
verkeersdeelnemer in het stationsgebied. 
Doordat de verschillende modaliteiten niet 
goed aansluiten op de OV-knoop ontstaan 
er in de directe omgeving gevaarlijke 
verkeerssituaties. 
Ongeveer zestig procent van de 
treinreizigers loopt aan de stadszijde het 
NS-station in of uit en veertig procent aan 
de zijde van het Leiden Bio Science Park. 

Interwijkverbindingen
De spoordijk kent naast het station zelf, 
nog drie andere doorgangen die in het 
stationsgebied de verbindingen vormen 
tussen de binnenstad- en zeezijde: 
• Rijsburgerweg: Voetpad wordt ingezet 

als stalling voor scooters
• Centrale Passage: Afgesloten met 

poortjes is niet geschikt voor fietsers.
• Walenkamptunnel & Plesmanlaan: 

Voetgangers en fietsers kruisen
De afstand tussen deze verbindingen is 
relatief klein. De interwijkverbindingen 
(buiten de OV-knoop) zijn sociaal onveilig.
De capaciteit voor alle 
interwijkverbindingen is niet toereikend. 
De tunnels buiten de reizigerstunnels 
zijn nog veel smaller en niet ingericht op 
grotere voetgangersstromen.

Belangrijkste	interwijkverbinding	=	

reizigerspassage:

De reizigerspassage gaat onder het spoor, 
dat op een spoordijk ligt, door. De tunnel 
is te smal voor de grote hoeveelheid 
voetgangers die hier dagelijks gebruik 
van maken. 

Ambities en prognoses
Langzaamverkeer gaat een veel 
prominentere rol innemen, de grootste 
rol wordt echter toegeschreven aan de 
fietser. 
Er is een rechtstreekse route naar het LBSP/ 
LUMC. Direct om de OV-knoop sluiten alle 
verkeersstromen goed op elkaar aan. De 
onderdoorgangen worden verbreed en 
de sociale veiligheid wordt vergroot. De 
voetgangersgebieden en routes worden 
vergroot.  
Door gebiedsontwikkelingen rondom de 
knoop zal de reizigerstunnel intensiever 
gebruikt gaan worden, door de verwachte 
toename van het aantal reizigers zal ook 
hierdoor het aantal voetgangers door de 
reizigerstunnel toenemen. Een slimme 
herindeling van de tunnel zorgt wellicht 
voor het opvangen van deze toename in 
aantal voetgangers.
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Taxi ParkerenAuto route P+RK+R Kiss & Ride Park & Ride
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P+R

K+R
Plek in de omgeving
Het Stationsgebied is via de Leidse 
Ring Noord goed bereikbaar voor 
het autoverkeer. Ter hoogte van het 
Stationsgebied kruist het doorgaande 
verkeer het gebied ondergronds 
via de Schipholtunnel, hierdoor is 
het Stationsgebied zelf autoluw. 
Bestemmings- en doorgaand verkeer is zo 
goed gescheiden rondom de OV-knoop. 
De infrastructuur is ruimtelijk zeer 
bepalend in en rond de OV-knoop.

Voorzieningen
De parkeergarages in de buurt van het 
station zijn via de Plesmanlaan en de 
Schipholweg snel te bereiken. Deze 
garages zijn echter primair bedoelt 
voor werknemers of bezoekers van de 
desbetreffende voorzieningen. Verder is 
parkeren vooral langs de singels mogelijk.
De gemeente heeft geen beleid ten aanzien 
van P&R-voorzieningen rond het station. 
De mogelijkheid tot kort parkeren is riant 
in vergelijking met andere binnenstedelijke 
stations. De beschikbaarheid van taxi is 
goed. Er zijn 2 plekken voor Regiotaxi en 
15 plekken op het taxiplatform stadszijde. 
Dit is een hoog aantal gerelateerd aan 

vergelijkbare situaties in andere steden 
en gezien het lage percentage dat taxi 
als voor- of natransport gebruikt. Het 
taxipalet wordt gebruikt als bufferplek 
voor wachtende taxi’s.
In de huidige situatie is de enige 
beschikbare vorm van deelmobiliteit 
de OV-fiets, waarbij de capaciteit aan 
centrumzijde beperkt is en aan de zeezijde 
slecht vindbaar is. 

Knelpunten
De positie van de Kiss & Ride plekken en het 
laad- en losverkeer zorgen in combinatie 
met de drukke oversteekbewegingen van 
fietsers en voetgangers en het busverkeer 
voor chaotische en soms zelfs onveilige 
situaties en een slechte doorstroming van 
het busverkeer.

Ambities en prognoses 
De binnenstad en de omliggende wijken 
worden autoluw gemaakt. De parkeernorm 
in dit gebied gaat omlaag. De doelstelling 
is om aan de rand van de binnenstad 
parkeergarages te realiseren. 
Er wordt geïnvesteerd in de Leidse Ring en 
de Rijnlandroute. 
De ambitie is om het aantal auto’s in het 

stationsgebied terug te dringen. Het is 
van belang dat de verblijfskwaliteit in het 
stationsgebied verbeterd. 
Kwaliteit van het netwerk moet worden 
geborgd voor Kiss & Ride en logistiek.  De 
kwaliteit van Kiss & Ride en Taxi blijft in 
de toekomst gefaciliteerd worden, dit
past bij een station met een regionale 
functie als Leiden Centraal. Huidige locaties 
worden herzien en geoptimaliseerd.

Deelconcepten
In de toekomst worden kansen gezien 
voor deelconcepten op de OV-knoop 
Leiden Centraal.
Er wordt gedacht aan last-mile 
oplossingen als een deelfiets of nieuwe 
innovatieve concepten om de druk op 
de fietsenstallingen te verminderen. 
En het gebruik van centrale hubs met 
onder andere parkeervoorzieningen en 
deelvervoer en P+R locaties buiten de 
stad. 
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Bereikbaarheid voor diensten

Aan beide zijden van het station vindt 
logistieke afhandeling plaats. Dit is 
toegestaan binnen beperkte tijds-
sloten. Toch vinden gedurende de hele 
dag veelvuldige laad- en los activiteiten 
(in het voetgangersgebied) plaats. Aan 
de LUMC/ LBSP-zijde staan elke dag 
verschillende werkbussen van ProRail en 
onderhoudsdiensten op het plein naast 
de stationsingang en fietsenstallingen 
geparkeerd, hier worden de venstertijden 
niet nageleefd. Aan de centrumzijde 
vindt het laden en lossen plaats op de 
stoep naast het busstation. Naast het 
negeren van de tijdssloten wordt er ook 
veel gebruik gemaakt van ontheffingen 
voor calamiteitensituaties, dit is officieel 
niet toegestaan. De bevoorrading van de 
winkels in het stationsgebouw gebeurt 
deels via het Morssingelterrein, maar ook 
deels op de Stationsweg. Vooral gedurende 
de spitstijden confliteren de logistieke 
handelingen met het busverkeer en de 
grote fiets- en voetgangersstromen.

In de toekomst wordt er gedacht om 
het aandeel groot vrachtverkeer in het 
stationsgebied te verminderen door het 
toepassen van logistieke hubs.
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Reisdomein

Perron

Taxi standplaats

Fietsenstalling

Looproute

Bussta�on

Plein

Commercie/ winkels/ Horeca

Park & ride (P+R)

Treinsta�on

Ontvangstdomein

Verblijfsdomein

Loopverbindingzone

Omgevingsdomein

Taxi

Analyse knoop

Het stationsgebied is een belangrijke 
schakel tussen het historische binnenstad 
en het hedendaagse Leiden Bio Science 
Park. Nergens in Nederland komen het 
historische stadshart en een groot modern 
kenniscentrum zo dichtbij elkaar als in 
Leiden. 
Het huidige stationsgebouw stamt uit 
1996. Door de komst van de Schiphollijn is 
Leiden een belangrijk spoorwegknooppunt 
geworden. Op de OV-knoop komen veel 
verschillende vervoersstromen samen, 
naast de treinreizigers heb je hier te 
maken met busreizigers, interwijkers, 
fietsers en voetgangers in combinatie 
met logistieke bewegingen die de meeste 
vervoersstromen lijken te kruisen.
Het station heeft twee gelijkwaardige 
entrees waarbij de entree aan de stadszijde 
door 60% en de LUMC-/ LBSP-zijde door 
40% van de voetgangers wordt gebruikt.
Aan de centrumzijde bevindt zich het 
busstation 1/3 van de treinreizigers stapt 
hier over op de bus (en vice versa). 

Voorzieningen
Het station is voorzien van OVCP-poortjes, 
kaartverkoopautomaten, bemenste 
toiletvoorzieningen, wachtruimtes 

en zitgelegenheden op de perrons 
en in de stationstunnel, commerciële 
voorzieningen (food en non-food) en 
bewaakte fietsenstallingen versnippert 
om de OV-knoop.

Knelpunten 
Er zijn lange loopafstanden tussen de 
perrons door de grote lengte van de 
perrons in combinatie met dat treinen in 
het midden hiervan halteren. Er is geen 
secundaire tunnel aanwezig waardoor 
deze lange loopafstanden ontstaan. De 
transferveiligheid op perronspoor 8 en 
9 is slecht in verband met aantal drukke 
treinen in de spits in combinatie met een 
beperkte ruimte op de perrons. Overige 
perrons lijken voldoen wel.
Ook al is de connectie tussen het trein- 
en busstation sterk, de twee reisdomeinen 
zijn niet met elkaar verbonden, waardoor 
de voetganger altijd moet oversteken.
Het reisdomein fiets is viermaal aan het 
ontvangstdomein gesitueerd, dit betekent 
dat fietsers het ontvangstdomein doorkruisen.

Duurzaamheid
Ondanks het feit dat Leiden Centraal in 
de duurzaamste kilometer van Nederland 

ligt (waar de ambitie is om in 2025 de 
duurzaamste kilometer van Nederland 
te zijn), voldoet het station niet aan de 
duurzaamheidsdoelstellingen. Dit heeft 
zowel met energieverbruik en -gebruik 
te maken (ondanks het toepassen van 
LED-verlichting op de perrons en in de 
tunnel) als met het gebruik van materialen 
en afvalscheiding.  Het knoopunt is 
niet energieneutraal en er is geen 
energieneutraal vervoer. Momenteel 
worden de kansen van het toepassen 
van zonnepanelen onderzocht. De 
stadsbussen voldoen aan zero-emissie, 
maar de HOV- en streekbussen nog niet.

Ambities en prognoses 
Voor de OV-knoop zelf wordt een grote 
opgave voorzien. De reizigersdomeinen zijn 
voor belangrijke delen niet goed ingericht 
en lopen niet in elkaar over, het station 
scoort laag op duurzaamheidsaspecten, 
terwijl het in ‘De Duurzaamste Kilometer 
van Nederland’ ligt en transferissues zijn 
vooral rondom de entrees van het station 
en buiten het station een belangrijk punt 
van aandacht.
Het OV-knooppunt moet een hoogwaardig 
en toekomstbestendig zijn. De knoop 

verbindt de historische binnenstad met 
het  LUMC en LBSP, de aansluiting met het 
LBSP is optimaal. 
Aanpassingen aan de stationshal en entrees 
zijn nodig, de capaciteit moet vergroot en 
de kwaliteit en bereikbaarheid moeten 
verbeterd worden. De spoorcapaciteit en 
de ligging op het talud moeten als gegeven 
beschouwd worden.  
Ook worden de capaciteit van het 
busstation, de interwijkverbindingen en 
de fietsparkeervoorzieningen vergroot, 
de kwaliteit en de bereikbaarheid worden 
verbeterd.
De OV-terminal is een hoogwaardige 
overstapmachine waar ruimte is voor groei 
en ruimtelijke kwaliteit. De bus-, trein- en 
fietsdomeinen sluiten goed op elkaar, hun 
samenhang is een succesfactor.
Om de OV-knoop goed te laten aansluiten 
op zijn omgeving en de huidige congestie 
rondom de knoop op te lossen gaat er 
geïnvesteerd worden in fiets- en OV-
routes. 
Er worden kansen gezien om de OV-knoop 
Leiden in te zetten als proefstation voor 
verschillende duurzaamheidsprojecten 
onder de noemer ‘groenste station van 
Nederland’
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De vergelijking
De stations worden hierna vergeleken aan 
de hand van de verrichte analyses uit de 
vorige hoofdstukken. De linker kolom 
beschrijft de vergelijking tussen de drie 
onderzochte stations en de conclusies 
en aandachtspunten. De analyses en 
conclusies per station zijn in de overige 
kolommen verwoord en verbeeld.

GAP-analyse
De waardering van de huidige situatie 
en de ambities van de verschillende 
knooppuntonderdelen komt uit de 
handelingsperspectieven die voor alledrie 
stations in verschillende stadia van 
ontwikkeling zijn:

• Bij ‘s-Hertogenbosch wordt momenteel 
de laatste hand gelegd aan het 
handelingsperspectief.

• Bij Amsterdam Amstel is men 
momenteel bezig met het formuleren 
van het toekomstperspectief voor 2040. 

Leeswijzer vergelijking

De laatste stand (juni 2020) is gebruikt 
in dit document. Een kanttekening bij 
dit handelingsperspectief is dat dit 
enkel voor de Westzijde van het station 
wordt opgesteld. 

• Bij Leiden Centraal is het 
handelingsperspectief net afgerond.

6.3 Vergelijkingen en conclusies
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Type 1
In dit document wordt knooppunt 
‘s-Hertogenbosch als representatieve 
casus van type 1 knooppunten 
geanalyseerd en vergeleken met 
vergelijkbare knooppunten van dit type. 
Een voorlopige indeling van type 1 
knooppunten vindt u hiernaast. Type 1 
knooppunten zijn stationsknooppunten 
als onderdeel van een doorontwikkeling 
van een reeds gerealiseerde grotere 
gebiedsontwikkeling met hoogstedelijk 
karakter en worden gekenmerkt door:

• De spoorzone is een gewilde locatie, 
en een populair overstappunt.

• De plaatswaarde van de knoop is hoog.
• De omgeving van het knooppunt is een 

bestemming op zich (ziekenhuizen, 
theaters, etc.).

• De knoop heeft een centrale, zowel lokale 
en als belangrijke regionale, functie 
(de knoop is steeds meer onderdeel 
van de binnenstadgeworden).

Uitgangspunten vergelijkingen

Te verwachten groei aantal treinreizen tot 2040

Type 1 stations:

Amsterdam Centraal
Rotterdam Centraal
Utrecht Centraal
Den Haag Centraal 
Schiphol Airport

Amsterdam Amstel  
Amsterdam Sloterdijk
Amsterdam Zuid
Leiden Centraal
Den Haag HS   
Eindhoven
‘s Hertogenbosch
Zwolle
Nijmegen

• Er ligt een opgave voor uitbreiding/
herstructurering van de knoop en 
ketenfuncties (o.a. deelmobiliteit en 
MaaS) als onderdeel van een grote 
gebiedsontwikkeling 

• In de directe omgeving is sprake van 
ruimtegebrek.
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Stedeli jke ontwikkelingen 
rondom de OV-knoop

‘s Hertogenbosch Amsterdam Amstel Leiden Centraal

Rondom de drie knooppunten bevinden zich 
regionale functies zoals het Paleis van Justi-
tie in ’s-Hertogenbosch, kantorenclusters bij 
alle 3 knooppunten en een onderwijscampus 
in Leiden en Amsterdam Amstel, al verhuist de 
campus van de HvA in 2022 naar elders. Een 
analyse van de stedelijke ontwikkeling rondom 
de drie OV-knooppunten laat zien dat ze steeds 
centraler in de stad zijn komen te liggen. De 
geplande ontwikkelingen zullen deze centrale 
positie verder versterken. De tabel hiernaast 
laat de verwachte toename van het aantal in-
woners, arbeids- en onderwijsplaatsen zien 
binnen een straal van 1200 meter rondom de 
knooppunten.

Ontwikkelingen
Rondom de OV-knooppunten ‘s-Hertogenbos-
ch, Amsterdam Amstel en Leiden Centraal zijn 
ontwikkelingen gepland of reeds in uitvoering. 
Uit de cijfers valt op te maken dat bij ‘s-Her-
togenbosch vooral volume wordt toegevoegd 
terwijl er bij Amsterdam Amstel en Leiden Cen-
traal voornamelijk sprake is van een gebieds-
transformatie. In alle gevallen is er een toename 
van de hoeveelheid bouwvolume en programma 
rond het knooppunt. 

Transformatie en verdichting
Bij Leiden Centraal en Amsterdam Amstel is er 
sprake van transformatie èn verdichting, bij ‘s-
Hertogenbosch is er met name sprake van ver-
dichting.

Prognoses
Het geschatte inwoneraantal op alle drie de lo-
caties stijgt met 25.000 tot 30.000 personen. 
Verhoudingsgewijs is de sterkste groei te zien 
bij ‘s-Hertogenbosch: +150%. Bij Amsterdam 
Amstel wordt een groei verwacht van +65% 
en bij Leiden Centraal een groei van +85%. De 
ontwikkelingen bieden plaats aan een combi-
natie van woningen, werkplekken en voorzie-
ningen.

Omgeving in cijfers

Huidige	situatie
aantal	inwoners:	(1)							 	 	 20.000
arbeidsplaatsen:	(1)	 	 	
leerlingenplaatsen:	(1)	 	 	 31.000

TOTAAL	 	 	 	 	 51.000

Toename	2040
aantal	inwoners:		 	 	 	 30.000
aantal	arbeids-	en
			onderwijsplaatsen:	 	 	 15.000

	 	 	 	 	 45.000

TOTAAL	2040	 	 	 	 96.000

Ambities:
•	 Hoogwaardige	 en	 duurzame	 verstedelijk-

ing	 met	 aantrekkelijke	 combinaties	 van	
wonen,	werken	en	voorzieningen

•	 De	OV-knoop	maakt	onderdeel	uit	van	de	
Spoorzone,	 een	 gebied	 dat	 de	 afgelopen	
20	 jaar	 sterk	 is	 gegroeid	 en	 nog	 steeds	
verder	wordt	 ontwikkeld.	 Veel	 van	de	ge-
plande	ontwikkelingen	in	‘s-Hertogenbosch	
vinden	juist	in	deze	zone	plaats.

Omgeving in cijfers

aantal	inwoners:	 	 	 	 40.000
aantal	arbeids-	en
			onderwijsplaatsen:	 	 	 35.000

TOTAAL	 	 	 	 	 85.000

Toename	2040
aantal	inwoners:	 	 	 	 25.000
aantal	arbeids-	en
			onderwijsplaatsen:	 	 	 15.000

	 	 	 	 	 40.000

TOTAAL	2040	 	 			125.000

Ambities:
•	 Zowel	direct	bij	het	station	als	 in	een	iets	

grotere	straal	wordt	er	veel	ontwikkeld.	
•	 Door	 de	 ontwikkelingen	 komt	 het	 station	

meer	centraal	in	zijn	omgeving	te	liggen.
•	 Bestaande	 bedrijventerreinen,	 kantoorge-

bouwen	 en	 een	 voormalige	 gevangenis	
worden	 getransformeerd	 tot	 stedelijke	
wijken	met	 een	mix	 van	woningen,	werk-
plekken,	voorzieningen	en	scholen.

•	 Geplande	woningen:	9.800	worden	gereali-
seerd	tot	2025.

Omgeving in cijfers

aantal	inwoners:	 	 	 	 	30.000
aantal	arbeids-	en
			onderwijsplaatsen:	 	 				19.000*
	*	enkel	BioScience	Park

TOTAAL	 	 	 	 	 50.000

Toename	2040
aantal	inwoners:	 	 	 	 	25.000
aantal	arbeids-	en
			onderwijsplaatsen:	 	 	 	40.000*
*	toename	1000	per	jaar	in	BSPL

	 	 	 	 	 65.000

TOTAAL	 	 	 	 	 	 	 115.000

Ambities:
•	 Ambitie	 van	 verstedelijking	 rondom	 sta-

tion:	verdichten,	verbinden	en	verbeteren
•	 Gebiedsontwikkelingen	 in	 het	 Bio	 Science	

Park	 en	 Stationsgebied	 Leiden	 voegen	
14.000	arbeidsplaatsen	toe	aan	de	Leidse	
regio,	waarvan	4.000	in	het	stationsgebied	
en	10.000	in	het	Bio	Science	Park.

•	 In	het	stationsgebied	komen	er	circa	1.000	
woningen.	In	de	verdere	Spoorzone	worden	
er	circa	4.500	woningen	toegevoegd.

•	 De	 toename	 van	 het	 aantal	 inwoners	
als	 gevolg	 van	 woningbouw	 leidt	 naar	
verwachting	tot	een	grote	toename	in	het	
OV-gebruik	(circa	10	–	25%).

Aantal reizigers ‘s Hertogenbosch Amsterdam Amstel Leiden Centraal

Stationstypes

133

A. Aantal gebruikers en reizigers

Aantal 
stations

217

31

16

4
Voorbeeld: Almere Centrum 
• Aantal gebruikers niet bekent
• In/uit trein 2017: 25.888
• Groot station in centrum middelgrote stad

Nb. De gegevens over gebruikers zijn beperkt of in sommige gevallen niet 
aanwezig. Inzicht in het aantal gebruikers is gewenst om het functioneren 
van de knoop voor nu en in de toekomst maximaal in beeld te brengen. 
Bij de ontwikkeling van een OV-knooppunt moet ook het aantal 
(potentiële) gebruikers worden meegenomen in de analyse. 

Het aantal gebruikers en reizigers van de knoop?

Indien niet mogelijk, alleen het aantal reizigers op de 
knoop?

Bovenstaand figuur toont het aantal stations per categorie in Nederland 

De drie OV-knopen verwerken een groot 
aantal reizigers per dag. Ze zijn belangrijk 
als vertrek- of eindhalte, maar functioneren 
ook als overstapstation van trein op trein, of 
van trein naar bus, tram of metro. Daarnaast 
bieden zij belangrijke interwijkverbindingen. 
De stations behoren tot de grotere stations van 
Nederland, de positie en status die ze innemen 
in het landelijk netwerk zal alleen nog maar 
verstevigen.

Huidige situatie:
Trein:
•	 Reizigers	per	dag:	 							67.000
•	 In-	en	uitstappers:	 							47.300
•	 Overstappers:	 							19.700

Bus:		 	 	 							17.200	

Reizigers	per	dag	totaal:				 	 85.000

Stationsklasse:	

    Mega station

Prognose 2040:
Trein:
•	 Reizigers	per	dag:	 						71.500
•	 In-	en	uitstappers:	 						55.000
•	 Overstappers:	 						16.500
	
Bus:	 	 	 						18.500	

Reizigers	per	dag	totaal:				 	 	 90.000

Stationsklasse:	

    Mega station
	 	 	 (gaat	richting	een	kathedraal)

Huidige situatie:
Trein:
•	 Reizigers	per	dag:	 						35.300
•	 In-	en	uitstappers:	 						33.700
•	 Overstappers:	 								1.600

Bus:	 	 	 	 	 ???	

Tram:	 	 	 	 	 ???

Metro:	 	 	 						41.500

Reizigers	per	dag	totaal:			 	 	 90.000

Stationsklasse:	

    Mega station 	

	  

Prognose 2040:
Trein:
•	 Reizigers	per	dag:									 	 39.500
•	 In-	en	uitstappers:**					 	 	33.000
•	 Overstappers:***	 									6.500

Bus:	 	 	 	 ???

Tram:	 	 	 	 ???	
	 						
Metro:	 	 	 							 ???

Reizigers	per	dag	totaal:		 100.000

Stationsklasse:	

    Mega station

Huidige situatie:
Trein:
•	 Reizigers	per	dag:	 						98.700
•	 In-	en	uitstappers:	 						79.400
•	 Overstappers:	 						19.300

Bus:	 	 	 	 	 ???

Reizigers	per	dag	totaal:			 	 130.000
Stationsklasse:	

Kathedraal

Prognose 2040:
Trein:
•	 Reizigers	per	dag:							 	 	 113.000
•	 In-	en	uitstappers:	 									94.000
•	 Overstappers:	 									19.000

Bus:	 	 	 	 	 	40.000

Reizigers	per	dag	totaal:		 	 155.000

Stationsklasse:	

   Kathedraal
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Treinnetwerk ‘s Hertogenbosch Amsterdam Amstel Leiden Centraal

Positie in het netwerk
De stations zijn alledrie intercitystations en 
zullen deze status ook behouden. Daarnaast 
zijn het belangrijke knooppunten binnen het 
regionale sprinternetwerk. Deze combinatie is 
van essentieel belang voor de status en positie 
van de knooppunten binnen het landelijke 
spoornetwerk.

Capaciteit
De OV-knooppunten liggen alledrie 
op zeer drukke spoorverbindingen. Bij 
‘s-Hertogenbosch speelt ook nog een zeer 
intensieve goederentreinverbinding mee, 
mede hierom moet hier de spoorcapaciteit 
worden uitgebreid. Bij alledrie is sprake van een 
verwachte intensivering van het treinverkeer. 
Verdere uitbreiding van de spoorcapaciteit 
lijkt echter lastig te worden in verband met 
de geplande stedelijke ontwikkeling rond de 
knooppunten. In ‘s-Hertogenbosch wordt 
momenteel een extra zijspoor  gerealiseerd, 
maar verdere spooruitbreiding lijkt niet 
haalbaar te zijn. Bij Amsterdam Amstel ligt er 
een voorstel voor twee extra sporen aan de 
Westzijde van het station. In Leiden is enkel 
intensivering van de huidige spoorcapaciteit 
mogelijk.  

Huidige situatie:
Positie	in	het	netwerk:

Utrecht

Eindhoven

NijmegenTilburg

Aantal	treinverbindingen	en	frequentie/	uur:

1

2

3

4

5

+	goederentreinen

																						
•	 Hoge frequentie verbinding	 over	 de	

corridor	A2	
•	 Belangrijk overstapstation	trein	-	trein	en	

trein	-	(regio-)bus
•	 Capaciteit:	 41%	 overbezetting	 in	 spits	 in	

sprinter	 Oss-Den	 Bosch	 ondanks	 extra	
spitstreinen	

Huidige	situatie::	+

Ambitie: 
•	 Netwerk:	 Knooppunt	 van	 vitaal	 belang	 in	

het	nationale	netwerk	 (TBOV).	Aansluiting	
op	 internationale	 treinetwerk (provincie).	
Randstad,	 Antwerpen,	 Brussel	 en	
Düsseldorf	 binnen	 60-90	 te	 bereizen	
(ambitite	provincie).	Het	treinverkeer	tot	en	
met	2040	wordt	geïntensiveerd	(TBOV)

•	 Capaciteit spoor:	 Het	 spoor	 tussen	 ’s	
Hertogenbosch	en	Vught	wordt	uitgebreid	
van	3	naar	4	sporen.

Toekomstige	situatie:	++

Huidige situatie:
Positie	in	het	netwerk:

Amsterdam	Centraal

Utrecht	Centraal

Aantal	treinverbindingen	en	frequentie/	uur:

1

2

3

4

5

+	goederentreinen

	
•	 Bevindt	 zich	 op	 het	 traject	 Amsterdam	

Centraal	Utrecht	Centraal	
•	 Belangrijke schakel op traject
•	 Bovenregionale opstappunt
•	 Belangrijk overstapstation op	 stads-OV	

(metro,	bus,	tram)	
•	 Capaciteit: niet	voldoende	sporen
•	 ICE’s	passeren	het	stations

Huidige	situatie::	+

Ambitie: 
•	 Netwerk:	 verbinding	 met	 schiphol	

ontbreekt,	maar	vooralsnog	geen	zicht	op	
deze	verbinding.

•	 Capaciteit spoor: 	 er	 is	 een	 reservering	
gemaakt	 voor	 2	 extra	 sporen	 aan	 west-
zijde	station.

Toekomstige	situatie:	+

Huidige situatie:
Positie	in	het	netwerk:

Haarlem/	Schiphol

Den-Haag	Centraal/	HS

Utrecht	Centraal

Aantal	treinverbindingen	en		 	
frequentie/	uur:

1

2

3

4

5

						
+	goederentreinen					 																	
+	internationale	trein 

	
•	 Bevindt	 zich	 op	 het	 traject	 Haarlem/	

Schiphol	 -	 Den-Haag	 Centraal/	 Den-Haag	
HS,	 Leiden	 -	 Alphen	 a/d	 Rijn/	 Utrecht	
Centraal

•	 Belangrijk overstapstation: trein	 -	 trein	
en	trein	-	(regio-)bus.	

•	 Capaciteit: voldoet

Huidige	situatie::	+ 

Ambitie: 
•	 Netwerk:	 Ruimte	 maken	 voor	 groei	 en	

forse	 verbetering	 (overstap)kwaliteit	 op	
knooppunten.	 IC-status	 en	 frequentie	 is	
cruciaal.	 Doorontwikkeling	 Leiden	 CS	 tot	
hoogwaardig	OV-knooppunt.	

•	 Capaciteit spoor: Middellange	 en	 lange	
termijn:	 Regionaal	 nieuwe,	 lichtere	
railsystemen	 en	 implementatie	 nieuwe	
substations.

Toekomstige	situatie:	+ / ++

Positie in het netwerk ‘s Hertogenbosch Amsterdam Amstel Leiden Centraal

Positie in het netwerk
• De knooppunten hebben niet alleen een 

belangrijke functie voor de stad zelf, maar 
ook voor de regio. De regionale betekenis 
van knooppunt ‘s-Hertogenbosch en Lei-
den Centraal is het grootst. 

• De stations zijn sterk verankerd in het na-
tionale OV-netwerk.

• De stations zijn alledrie goed te bereiken 
vanaf de luchthaven Schiphol. Vanuit ‘s-
Hertogenbosch en Leiden Centraal zijn er 
rechtstreekse verbindingen met Schiphol. 
Ondanks een overstap is Amsterdam Am-
stel snel te bereiken vanaf Schiphol.

Capaciteit
De OV-knopen zitten op sommige aspecten al 
tegen of over de maximum capaciteit:
•	 Capaciteit spoor:	‘s-Hertogenbosch;
•	 Capaciteit perron:	 ‘s-Hertogenbosch	 en	

Amsterdam	Amstel;
•	 Capaciteit stationshal en -tunnel:	

‘s-Hertogenbosch,	 Amsterdam	 Amstel	 en	
Leiden	Centraal;	

•	 Capaciteit busstation en de aanrijroutes:	
‘s-Hertogenbosch	en	Leiden	Centraal;	

•	 Capaciteit fietsparkeervoorzieningen:	
‘s-Hertogenbosch,	 Amsterdam	 Amstel	 en	
Leiden	Centraal.

Door de stedelijke verdichting rond de 
knooppunten zal de ruimtedruk verder 
toenemen, wat het vergroten van de capaciteit 
complexer maakt. Daarom wordt er voor 
capaciteitsuitbreiding op de lange termijn 
ook gekeken naar omliggende stations zoals 
station Lammenschans voor Leiden Centraal. 
Een belangrijke vraag is hoe deze omliggende 
knooppunten een deel van de stromen kunnen 
faciliteren zonder de vervoersvraag op de 
centrale knoop te ondermijnen.

Nijmegen

Eindhoven

Utrecht

Tilbu
rg

Waalwijk

Uden/Veghel

HOV
BRT

BRT

‘s-Hertogenbosch Centraal

Vught

‘s-Hertogenbosch Oost

Rosmalen

Geldermalsen

Zaltbommel

Berkel Enschot

Huidige situatie:
•	 Het	station	is	van	nationale betekenis:	Het	

ligt	op	de	corridor	A2	(Utrecht-Eindhoven)	
met	 hoogfrequente	 verbindingen	 richting	
Utrecht	en	Eindhoven	en	op	de	oost	west	
verbinding	Nijmegen	Tilburg/Breda	

•	 Rechtstreekse	 internatonale	 treinverbin-
ding	met	Schiphol.

•	 Te	bereizen	per	trein	binnen 30 minuten:	
Eindhoven,	Breda,	Utrecht	en	Nijmegen	

•	 Het	station	is	van	regionaal belang, vooral	
voor	 de	 gebieden	 die	 niet	 aan	 het	 spoor	
liggen	zoals	de	kernen	Waalwijk,	Veghel	en	
Uden.

•	 Het	is	een	top-10 overstapstation.

Huidige	situatie:	+

Ambities:
•	 ‘s-Hertogenbosch	wordt	een	‘hoogwaardige’	

OV-knoop	op	lokale,	regionale	en	nationale	
schaal	én	de	verbinding	tussen	die	schalen.

Toekomstige	situatie:	++
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Schip
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Hilversum/Almere

HOV

Amsterdam Amstel

Duivendrecht

Amsterdam Sloterdijk

Amsterdam Centraal

Amsterdam
Zuid

Amsterdam Bijlmer Arena

Zaandam

Purm
eren

d Pu
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en

d

Amstelveen

Huidige situatie:
•	 Bovenregionaal	opstappunt
•	 Dit	station	 is	een	belangrijke schakel op	

het	 traject	 tussen	Amsterdam	en	Utrecht.	
Ook	 rechtstreeks	 verbonden	 met	 Woer-
den/	Rotterdam	Centraal

•	 Het	is	een	overzichtelijke	knoop
•	 Een	 internationale	 directe	 connectie	

ontbreekt:	 zonder	 overstap	 niet	 naar	
Schiphol.

•	 Het	is	een	belangrijk overstapstation op	
het	OV-systeem	van	Amsterdam.	

•	 Het	 station	 functioneert	 primair	 als	
bestemmingsstation.

•	 Het	 station	wordt	ook	als	 interwijkverbin-
ding	in	de	stad	gebruikt.

Huidige	situatie:	+

Ambities:
•	 BTM	goed	naar	alle	kanten;	geen	zicht	op	

veranderingen
•	 Er	is	slechts	zeer	beperkte	groei	mogelijk,	

dit	 komt	 door	 de	 sterke	 verstedelijking	
rondom	 de	 knoop.	 Extra	 capaciteit	 zowel	
voor	bus-	als	voor	trein	wordt	gezocht	bij	
station	Duivendrecht.

Toekomstige	situatie:	+
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Huidige situatie:
•	 Centraal	in	de	Randstad
•	 Te	bereizen	per	trein	binnen 43 minuten:	

Amsterdam,	 Den	 Haag,	 Rotterdam	 en	
Utrecht.

•	 Rechtstreekse	 Internatonale	 verbindingen:	
rechtstreekse	treinverbinding	met	Schiphol	
en	 rechtreekse	 treinverbinding	 met	
Brussel-Zuid	Midi.

•	 Het	knooppunt	is	van	regionaal belang.
•	 Is	 het	 derde overstapstation van 

Nederland:	zowel	tussen	treinen	onderling,	
als	tussen	HOV-bussen	(R-net)	en	de	trein.

•	 De	HOV-lijnen	(R-net)	zijn	de	belangrijkste	
OV-verbinding	tussen	Leiden	en	Zoetermeer	
en	tussen	Leiden	en	de	Katwijk,	Noordwijk,	
de	nabije	kustplaatsen

Huidige	situatie: + / ++

Ambities:
•	 Vesterking/	intensivering	HOV-netwerk.	
•	 Ruimte	maken	voor	groei	en	forse	verbetering	

(overstap-)kwaliteit	op	knooppunten.
•	 Middellange	 en	 lange	 termijn:	 regionaal	

nieuwe,	 lichtere	 railsystemen	 en	
implementatie	nieuwe	substations.

Toekomstige	situatie:	+ / ++
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BTM-stromen ‘s Hertogenbosch Amsterdam Amstel Leiden Centraal

Regionale functie
Vooral de knooppunten Leiden en 
‘s-Hertogenbosch hebben een belangrijke 
regionale functie. Beide hebben de ambitie 
om deze positie in het netwerk verder te 
verstevigen. Amsterdam Amstel vormt een 
belangrijke schakel tussen de verschillende 
OV-stromen in stad en regio. Door stedelijke 
verdichting rond de knoop en een toename van 
het aantal bussen moet er gekeken worden naar 
de aanrijroutes van de bussen. 

Oplossingsrichtingen
De bussen nemen veel ruimte in rond 
de knooppunten, terwijl hier ook 
verstedelijkingsambities liggen. Een mogelijke 
oplossing begint met het besef dat het 
treinstation niet altijd het eindpunt hoeft te 
zijn van buslijnen, dit kost namelijk altijd 
veel ruimte. Door van deze knooppunten 
een doorstroomstation te maken kunnen de 
bussen elders bufferen. Hier-door zijn dure 
oplossingen zoals meervoudig ruimtegebruik 
niet nodig. Mogelijk zouden ook andere OV-
knooppunten een deel van de druk kunnen 
wegnemen. Daarnaast kan er gedacht worden 
aan gedifferentieerd materieel, met kleinere 
units voor binnenstedelijke en grotere units 
voor regionale netwerken, zoals bij Leiden 
Centraal gepland wordt. Een goed voorbeeld 
van het inpassen van een busstation in de OV-
knoop is Zwolle. Voor het verplaatsen van het 
busstation is de studie die momenteel wordt 
uitgevoerd in Haarlem een goed voorbeeld. 

Huidige situatie:
Aantal	buslijnen:

						

14	overig

3	HOV

11	stad

8	regio	

•	 Positie in het netwerk: 
•	 Regionale feederfunctie:  veel	gemeenten	

in	de	regio	zijn	enkel	via	de	bus	bereikbaar
•	 De aanrijroutes zijn matig,	 dit	 heeft	

een	 negatief	 effect	 op	 kwaliteit	 van	 de	
omgeving	 van	 de	 OV-knoop	 en	 leidt	 ook	
tot	een	langzamer	bussysteem.

Huidige	situatie::	+/-

Ambitie: 
•	 Een	 betere	 verbinding	 met	 omliggende	

kernen	door	snelfietsroutes	en	HOV.
•	 De	OV-knoop	wordt	steeds	belangrijker	als	

schakel	 in	 het	 regionaal	 en	 lokaal	 OV	 en	
faciliteert	HOV	busverbindingen	(BRT)

•	 De	 aanrijroutes	 voor	 de	 bus	 worden	
verbeterd,	 om	 reistijd	 te	 bekorten	 en	
bereik	te	vergroten.

•	 De	 voetganger	 komt	 op	 eerste	 plek,	 fiets	
op	2,	BTM	op	3,	MAAS	op	4	en	auto	op	5.

Toekomstige	situatie:	+

Huidige situatie:

Aantal	buslijnen:

						

3	HOV

8	overig

1	tram

4	stad

3	metro

•	 Positie in het netwerk: 
•	 Verbindt de stad met de regio	en	

verschillende	stadsdelen	onderling	met	
elkaar	door	aanwezigheid	van	zowel	tram,	
trein,	bus	en	metro

•	 Regiobussen	vanuit	Almere	en	‘t	Gooi	
komen	hier	aan

•	 routes	direct	rond	knoop	recent	verbeterd
•	 aangesloten	op	nachtnet	van	Amsterdam	

en	de	regio

Huidige	situatie::	+/-

Ambitie: 
•	 tram	4	gaat	waarschijnlijk	ook	eindigen	op	

Amsterdam	Amstel
•	 de	tram	12	wordt	op	termijn	wellicht	

doorgetrokken	richting	Amsterdam	Scence	
Park

•	 verdere	ontwikkelingen	rond	knoop	op	
gebied	BTM	niet	verwacht

Toekomstige	situatie:	+

Huidige situatie:
Aantal	buslijnen:

				

15	regio	

6	stad

2	HOV

2	overig

•	 Positie in het netwerk: 
•	 Regionale feederfunctie
•	 De	HOV-lijnen	(R-net)	zijn	de	belangrijkste	

OV-verbinding	tussen	Leiden	en	Zoeter-
meer	en	tussen	Leiden	en	de	Katwijk,	
Noordwijk,	de	nabije	kustplaatsen	en	een	
bijzondere	functie	als	ESTEC.

•	 Op	veel	verschillende	plekken	in	het	
stationsgebied	rijden	bussen	die	worden	
gekruist	door	voetgangers-	en	fietsers.

•	 hoofdroute	is	via	de	Stationsweg	en	
Bargelaan.

Huidige	situatie::	+/-

Ambitie: 
•	 Op	korte	termijn	versterking	HOV	R-net	

routes,	stadsroutes	minder	prominent	
door	historisch	stadscentrum,	inzetten	
kleiner	materieel.

•	 Middellange	en	lange	termijn:	Regionaal	
nieuwe,	lichtere	railsystemen	en	imple-
mentatie	nieuwe	substations.

•	 Lammenschans	wordt	onderzocht	als	plek	
waar	 het	 busstation	 aansluiting	 zou	 kun-
nen	 vinden	 op	 het	 regionale	 OVnetwerk,	
lighrailverbindingen	 zijn	 onderdeel	 van	
lange	termijnvisie.

Toekomstige	situatie:	+ / ++

Bouwsteen BTM ‘s Hertogenbosch Amsterdam Amstel Leiden Centraal

Capaciteit
Zowel	 in	 Leiden	 als	 in	 ‘s-Hertogenbosch	 is	
de	 capaciteit	 van	 het	 huidige	 busstation	
ontoereikend,	alternatieven	worden	momenteel	
onderzocht.	 Het	 nieuwe	 busstation	 moet	
integraal	deel	uitmaken	van	het	OV-knooppunt.	
Amsterdam	Amstel	heeft	sinds	kort	een	nieuw	
busstation	dat	voorziet	in	de	huidige	behoefte	
en	ruimte	biedt	voor	beperkte	groei.	Er	eindigen	
veel	 buslijnen	 op	 de	 drie	 OV-knooppunten	
waardoor	 veel	 buffercapaciteit	 nodig	 is.	 Met	
de	 komst	 van	 elektrische	 bussen	 moet	 de	
buffercapaciteit	 verder	 worden	 uitgebreid	 in	
verband	met	laadplekken.	Om	nadelige	effecten	
voor	de	exploitatie	te	voorkomen	ligt	de	buffer	
bij	voorkeur	direct	bij	of	in	het	busstation,	zoals	
in	‘s-Hertogenbosch.	De	ruimtelijke	impact	van	
de	bussen	is	hierdoor	aanzienlijk.

Kruisende stromen
De	 positie	 van	 het	 busstation	 is,	 samen	 met	
de	 daaraan	 gekoppelde	 aanrijroutes,	 van	
grote	 invloed	op	het	 functioneren	 van	de	OV-
knoop.	 Directe	 koppeling	 aan	 de	 stationshal	
is	wenselijk	 om	 kruising	 van	 verkeersstromen	
te	minimaliseren.	 In	 Amsterdam	Amstel	 is	 dit	
goed	 georganiseerd,	 waardoor	 het	 busstation	
wordt	 ervaren	 als	 een	 prettige	 en	 veilige	
omgeving.	Vooral	 in	Leiden	is	dit	nog	niet	het	
geval.	 Een	 aandachtspunt	 is	 daar	 de	 snelle	
buslijnverbinding	met	het	station.	
Een	 andere	 mogelijke	 oplossing	 voor	 de	
positionering	van	het	busstation	is	parallel	aan	
de	treinplatforms.	Dit	principe	is	toegepast	bij	
de	stations	in	Zwolle,	Breda	en	Utrecht	Centraal.		

Huidige situatie:

Positie	busstation:

centrum-
zijde

West-
zijde centrum-

zijde
BSPL-/
zeezijde

West-
zijde

Oost-
zijde

Bus station

Metro station

Tram halte

Bus station/halte

Metro station

Tram halte

Den Bosch
LeidenAmstel

Bus	 Aantal	perrons:		 9

	 Wachtruimte:	 geen		

•	 De	bufferzone	neemt	in	de	huidige	situatie	
veel	ruimte	in	en	kampt	ook	met	een	tekort	
aan	capaciteit.

•	 Kruisende vervoersstromen

Huidige	situatie::	+/-

Ambitie:
•	 Capaciteit	met	150%	vergroten
•	 De	 aanrijroutes	 voor	 de	 bus	 worden	 ver-

beterd,	 om	 reistijd	 te	 bekorten	 en	 bereik	
te	vergroten.

•	 De	 OV-knoop	 is	 klaar	 om	 de	 groei	 in	
reizigers,	 treinen	 en	 bussen	 tot	 2040	 en	
daarna	veilig	en	comfortabel,	betrouwbaar	
en	bedrijfszeker	af	te	wikkelen.

•	 Stadsbussen	en	regiobussen	in	één	geïnte-
greerd	station	met	buffer	te	laten	halteren

Toekomstige	situatie:	+

Huidige situatie:

Positie	busstation:

centrum-
zijde

West-
zijde centrum-

zijde
BSPL-/
zeezijde

West-
zijde

Oost-
zijde

Bus station

Metro station

Tram halte

Bus station/halte

Metro station

Tram halte

Den Bosch
LeidenAmstel

Bus	 Aantal	perrons:		 6	+	uitstapplaats
	 	 			 3	bufferplaatsen
	 Wachtruimte:	 overkapping

Tram	 Aantal	perrons:		 2

Metro Aantal	perrons:		 2(gedeelt	met	trein)

•	 Eurolines	bussen	halteren	hier
•	 Bus-	 en	 tramstation	 recent	 opgeleverd,	

hiermee	 kruisende	 vervoersstromen	
opgelost

•	 Naast	 busstation	 zijn	 ook	 bushaltes	
voorzien	aan	voorzijde	station.

Huidige	situatie::	+/-

Ambitie:
•	 Tram	 doorgetrokken	 richting	 Amsterdam	

Scence	Park
•	 Tramlijn	4	gaat	hier	eindigen
•	 Eventuele	extra	capaciteit	regionale	bussen	

wordt	bij	station	Duivendrecht	gezocht.
•	 Metro	 lijkt	 misschien	 wel	 gevolgen	 te	

hebben	voor	de	Westzijde	van	het	station

Toekomstige	situatie:	+

Huidige situatie:

Positie	busstation:

centrum-
zijde

West-
zijde centrum-

zijde
BSPL-/
zeezijde

West-
zijde

Oost-
zijde

Bus station

Metro station

Tram halte

Bus station/halte

Metro station

Tram halte

Den Bosch
LeidenAmstel

Bus	 Aantal	perrons:	 4	uitstapperrons
	 	 			 7	instapperons
	 	 			 12	bufferhaltes

	 Wachtruimte:	 geen		

•	 Busstalling	in	directe	omgeving
•	 Pauzeplek	voor	chauffeurs
•	 Kruisende vervoersstromen
•	 De	 stadslijnen	 zijn	 veelal	 doorgekoppeld	

over	 station	 Leiden	 heen;	 de	 streekritten	
eindigen	en	starten	veelal	op	het	busstation.

Huidige	situatie::	+/-

Ambitie:
•	 Vergroten	 capaciteit,	 kwaliteit	 en	

bereikbaarheid
•	 Momenteel	 wordt	 een	 verdiepende	 studie	

uitgevoerd	naar	het	busstation.

Toekomstige	situatie:	+ / ++

LEGENDA

overig:	 nachtbussen,	schoolbussen
hov:	 snelle	regionale	busdienst
regio:	 reguliere	regionale	busdienst
stad:	 stadsbussen

	 sterke	regionale	functie

	 	 sterk	knooppunt	in	de	stad,	regio-	 	
	 	 nale	lijnen	takken	hier	ook	op	aan
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Fietsersstromen ‘s Hertogenbosch Amsterdam Amstel Leiden Centraal

Een groot deel van de reizigers gaat met de 
fiets van en naar de OV-knooppunten en het 
is de verwachting dat dit aandeel verder zal 
toenemen. Op alledrie de knooppunten ligt de 
ambitie om de fiets een nog prominentere rol 
te laten vervullen. Dit zorgt echter voor verdere 
congestie van bus-, auto- en fietsersstromen 
op de hoofdroutes richting de OV-knoop. 
Een logische organisatie van fietsroutes in 
alle windrichtingen en naar de belangrijkste 
regionale bestemmingen rond het knooppunt 
moet integraal worden meegenomen bij aanpak 
van de OV-knoop. 

‘s-Hertogenbosch heeft in haar handelings-
perspectieven de ambitie uitgesproken om 
de voetganger op de eerste plaats te zetten, 
gevolgd door de fiets. Leiden Centraal is het 
derde fietsparkeerstation van Nederland. De 
fietsersstromen zijn er nu nog niet op orde, 
mede veroorzaakt door de versnipperde ligging 
van de fietsenstallingen. Maar de ambitie is er 
om de positie als prominent fietsparkeerstation 
verder te versterken. In Amsterdam heeft de 
fiets al een dominante positie in het verkeer, 
dit gegeven is ook verwerkt bij de plannen 
voor de aanpassing van het Amstelstation. De 
fietsersstromen zijn aan de Oostzijde al verbeterd, 
terwijl er aan de westzijde grote plannen zijn voor 
de verdere versterking van de positie.

Om de regio te verbinden met de OV-
knooppunten wordt er naast OV-verbindingen 
als bus en metro ook gekeken naar 
regionale fietspaden en snelfietsroutes. Voor 
‘s-Hertogenbosch liggen er al concrete plannen 
om de OV-knoop aan te laten sluiten op een 
aantal regionale snelfietsroutes.

De aansluiting op de verschillende domeinen is 
van groot belang voor een goede afwikkeling 
van de fietsersstromen. Een goede, directe 
aansluiting van de fietsroutes op de 
fietsenstallingen zorgt voor het minimaliseren 
van kruisingen van vervoersstromen. Verder 
leidt de verdichting rond OV-knopen tot 
meer voetgangers en ruimtegebrek, waardoor 
aanpassingen aan fietsersstromen en 
fietsenstallingen noodzakelijk worden.

	Huidige situatie:

Fietsroute Fietsenstalling Verkeerscon�ict!

200m0m

40
0 m

eter/ 5min

20m0m

•	 straal 300m:	aan	beide	zijden	is	er	sprake	
van	 kruisende	 verkeersstromen	 direct	
aansluitend	op	de	fietsenstallingen.	

•	 straal 1200m:	 aan	 centrumkant	 is	
aansluiting	westelijke	stad	omslachting

•	 Snelfietsroute: F59	 Waalwijk	 -	 ‘s-Hertog-
enbosch	-	Oss,	 in	aanleg	F2	Zaltbommel	-	
‘s-Hertogenbosch

Huidige	situatie:	+/-

Ambitie:
•	 straal 300m: geen	kruisingen	met	andere	

stromen
•	 straal: 1200m:	 bereikbaarheid	 OV-knoop	

wordt	 optimaal,	 lokale	 en	 regionale	
fietsnetwerk	 sluiten	 goed	 aan	 op	 de	 OV-
knoop.	

•	 Snelfietsroute: doortrekken	 van	 F2	 naar	
Eindhoven,	tracé	bekend

Toekomstige	situatie:	+

Huidige situatie:

Potentiële �etsroute Beoogde �etsenstalling Verkeerscon�ict!Fietsroute Fietsenstalling
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•	 straal 300m:	fietser	moet	drukke	kruising	
oversteken	bij	de	Berlagebrug.

•	 straal 1200m:	 langs	 de	 OV-knoop	 loopt	
een	 hoofdfietsroute,	 de	 onderdoorgang	
en	rotonde	bij	de	isolatorweg	zijn	krap	en	
onoverzichtelijk	

•	 Snelfietsroute: Amstelstation	 sluit	 direct	
aan	op	de	snelfietsroute	langs	de	Amstel

Huidige	situatie:	+

Ambitie: 
•	 straal 300m:	 langs	 de	 Amstel	 komt	 een	

fietsstraat,	
•	 straal 1200m: Verkeerssituatie	

Berlagebrug:	 fiets	 krijgt	 meer	 ruimte.	 Er	
komt	 een	 aparte	 onderdoorgang	 voor	 de	
auto	bij	de	Isolatorweg	

Toekomstige	situatie:	++

Huidige situatie:

Potentiële �etsroute Beoogde �etsenstalling Verkeerscon�ict!Fietsroute Fietsenstalling
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•	 straal 300m:	 verkeersonveiligheid	
direct	 rond	 knoop	 door	 kruisingen	
verkeersstromen,	 fietsparkeerkelders	
onduidelijk	door	verspreiding	in	omgeving,	
Walenkamptunnel	is	te	krap	

•	 straal 1200m:	 Bij	 de	 OV-knoop	 komen		
fietsersstromen	 uit	 alle	 richtingen	 bij	
elkaar.

•	 Snelfietsroute: Leiden	-	Den	Haag

Huidige	situatie:	-

Ambitie:
•	 straal 300m:	 fietsers	 worden	 direct	 naar	

fietsenkelders	geleid,	tunnels	sijn	verbreed
•	 straal: 1200m:	 bereikbaarheid	 OV-knoop	

wordt	 optimaal,	 lokale	 en	 regionale	
fietsnetwerken	sluiten	goed	aan	op	de	OV-
knoop

•	 Er	 wordt	 onderscheid	 gemaakt	 tussen	
bestemmingsverkeer	 en	 doorgaand	
verkeer.

Toekomstige	situatie:	+ / ++

Bouwsteen fietsenstall ing ‘s Hertogenbosch Amsterdam Amstel Leiden Centraal

Capaciteit
De	 fietsparkeercapaciteit	 is	 voor	 geen	 van	 de	
drie	 OV-knooppunten	 toereikend.	 De	 druk	
op	 de	 fietsenstallingen	 neemt	 alsmaar	 toe	
doordat	de	fiets	een	steeds	dominantere	rol	in	
de	binnensteden	is	gaan	spelen.	Ook	wordt	de	
fiets	 gezien	 als	 een	 mogelijk	 alternatief	 voor	
forenzen	die	nu	nog	per	bus	naar	de	OV-knoop	
komen.	 Bij	 alle	 drie	 stations	 neemt	 de	 fietser	
een	 steeds	belangrijker	 plaats	 in.	 In	 Leiden	 is	
de	 ambitie	 om	 de	 fietser	 op	 de	 eerste	 plaats	
te	 zetten,	 in	 Amsterdam	 is	 deze	 positie	 al	
sterk	 verankerd.	 Een	 nieuwe	 ontwikkeling	 die	
plaatsvindt	 rond	 de	 knoop	 en	 waarvoor	 een	
integrale	oplossing	gevonden	moet	worden,	 is	
het	gebruik	van	deelmobiliteit	zoals	deelfietsen.	
Nu	 zijn	 deze	 veelal	 verbannen	 uit	 de	 directe	
omgeving	 van	 het	 station	 en	 zijn	 ze	 terug	 te	
vinden	buiten	dit	gebied.

Aandachtspunten bij realisatie fietsenstalling:
De	 ruimte	 voor	 fietsenstallingen	 is	
beperkt,	 daarom	 zal	 er	 slim	 op	 mogelijke	
groei	 geanticipeerd	 moeten	 worden.	
Overdimensioneren	 van	 fietsparkeerfaciliteiten	
met	het	oog	op	toekomstige	groei	of	de	komst	
van	nieuwe	fiets-achtige	mobiliteitsoplossingen	
en	het	bieden	van	ruimte	om	te	experimenteren	
met	 andere	 mobiliteitsconcepten	 zijn	
mogelijke	 oplossingen.	 Bij	 uitbreiding	 van	 de	
fietsparkeercapaciteit	 is	 het	 van	belang	om	 in	
ieder	geval	de	volgende	aandachtspunten	mee	
te	nemen:

•	 Prorail/	NS	hebben	voorkeur	om	ingang	via	
maaiveld	toegankelijk	te	maken	in	verband	
met	scootmobielen	en/	of	hulpmiddelen

•	 Bij	de	realisatie	van	extra	stallingsplekken	
dient	 rekening	 gehouden	 te	 worden	 met	
buitenmodel	fietsen	en	innovatieve	midde-
len	van	voortransport	die	vergelijkbaar	zijn	
met	een	fiets.

•	 Aansluiting	op	het	knooppuntdomein	door	
de	 rechtstreekse	 aansluiting	 op	 de	 voet-
gangersstromen.

Huidige situatie:
Positie	fietsenstallingen:

centrum-
zijde

West-
zijde

•	 fietsparkeerplekken:	6.023

Bereikbaarheid/ kwaliteit: 
•	 Fietsenkelder	 centrumzijde:	 steile	 helling,	

moeizaam	door	metalen	draaihekken
•	 Westzijde	 heeft	 2	 stallingen,	 deels	

overdekt,	deels	lastig	bereikbaar
Capaciteit: onvoldoende

Huidige	situatie:	+/-

Ambitie:
toename	gepland	 	 2.700
toename	progressief	 4.000

totaal	plekken	 	 8.700-10.000

•	 Fietsenstalling	 sluit	 beter	 aan	op	netwerk	
en	is	goed	toegankelijk

•	 De	 fietsenstaling	 is	 goed	 geïntegreerd	 in	
de	OV-knoop.

•	 De	 fiets	 is	 belangrijk:	 komt	 op	 plek	 2	 na	
voetgangers	en	voor	btm

Toekomstige	situatie:	+
	

Huidige situatie:

Positie	fietsenstallingen:

West-
zijde

Oost-
zijde

•	 fietsparkeerplekken:	5.985

Bereikbaarheid/ kwaliteit: 
•	 Fietsenkelder	 oostzijde:	 sluit	 goed	 aan	

op	 het	 fietsnetwerk	 oostzijde,	 stalling	 is	
bewaakt.

•	 Westzijde	 heeft	 1	 onbewaakte	
buitenstalling,	deze	sluit	niet	direct	aan	op	
de	fietsroutes

Capaciteit:
•	 Oostzijde: voldoende	tot	2030
•	 Westzijde:	onvoldoende

Huidige	situatie:	+/-

Ambitie:
toename	gepland	 	 2.500
toename	progressief	 4.000

totaal	plekken		 	 8.500	-	10.000

•	 Nieuwe	 ondergrondse	 fietsenstalling	
aan	 de	 westzijde	 direct	 aansluitend	 op	
hoofdfietsroute	

•	 Ambities	 voldoen	 niet	 aan	 verwacht	
benodigde	aantal	fietsparkeerplekken

Toekomstige	situatie:	+

Huidige situatie:
Positie	fietsenstallingen:

centrum-
zijde

•	 fietsparkeerplekken:	13.549

Bereikbaarheid/ kwaliteit: 
•	 Fietsenstallingen	 liggen	 verspreid	 over	

de	 OV-knoop,	 hebben	 verschillende	
exploitanten	 en	 liggen	 niet	 altijd	 gunstig	
ten	opzichte	van	de	entrees	

•	 Er	 is	 geen	 aparte	 ruimte	 in	 de	
fietsenstallingen	 gereserveerd	 voor	 het	
stallen	van	scooters

Capaciteit:	onvoldoende

Huidige	situatie:	-

Ambitie:
toename	gepland	 	 12.000
toename	progressief	 16.500

totaal	plekken		 	 25.500	-	30.000

•	 Er	 ligt	 een	 opgave	 voor	 minimaal	 6.300	
extra	 plekken	 om	 in	 de	 basisbehoefte	 te	
voorzien

•	 Beperkt	aantal	grotere	locaties
•	 Inzet	innovatieve	(deel-)	concepten
•	 Sluit	 goed	 aan	 op	 fietsnetwerk,	 geen	

kruisende	vervoersstromen

Toekomstige	situatie:	+ / ++

BSPL-/
zeezijde
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Voetgangersstromen ‘s Hertogenbosch Amsterdam Amstel Leiden Centraal

Positie voetganger in netwerk
De	voetganger	 is	de	belangrijkste	verkeersdeelnemer	 in	
de	stationsomgeving.	Of	je	nu	met	de	fiets,	bus	of	auto	
naar	het	knooppunt	komt,	iedereen	is	er	op	een	gegeven	
moment	voetganger.	Door	de	almaar	groeiende	reiziger-
saantallen	voor	de	verschillende	modaliteiten	rondom	de	
OV-knoop,	is	er	sprake	van	stromen	die	elkaar	kruisen.	Dit	
levert	met	name	in	Leiden	gevaarlijke	situaties	voor	de	voet-
ganger	op	en	zorgt	in	‘s-Hertogenbosch	voor	vertragingen	
van	bus-	en	autonetwerken.	Ook	tussen	drukke	fiets-	en	
voetgangersstromen	 ontstaan	 conflicten.	 Deze	 situatie	
vraagt	om	een	hiërarchische	afweging	tussen	de	verschil-
lende	verkeersstromen.	De	tendens	lijkt	te	gaan	naar	de	
voetganger	op	één,	fietser	op	twee,	BTM	op	drie	en	(deel)-
auto	op	vier.	Bij	Amsterdam	Amstel	zijn	aan	de	oostzijde	
van	het	station	de	conflicten	aangepakt.

Interwijkverbinding
Het	station	is	steeds	centraler	in	de	stad	komen	te	liggen,	
waardoor	het	spoor	steeds	vaker	als	barrière	wordt	ervaren.	
De	verbindingen	in	‘s-Hertogenbosch	zijn	schaars	en	heb-
ben	niet	voldoende	capaciteit	voor	de	voetgangersstromen	
van	het	historische	centrum	naar	het	Paleiskwartier	en	vice	
versa.	Bij	het	Amstelstation	zijn	er	iets	meer	verbindingen	
maar	ook	hier	voldoet	de	capaciteit	niet.	Leiden	heeft	de	
meeste	verbindingen	maar	ook	hier	laat	de	capaciteit	te	
wensen	over.	Daarnaast	is	er	sprake	van	sociale	onveilig-
heid	bij	sommige	onderdoorgangen.	Door	verdere	verste-
delijking	en	reizigersgroei	van	de	stations	is	het	belangrijk	
om	kruisende	stromen	te	verminderen	en	comfortabele	en	
aantrekkelijke	interwijkverbindingen	te	realiseren.	

Ambities
Lopen	is	de	enige	verplaatsingsvorm	die	de	formele	en	
informele	 interacties	 met	 de	 omgeving	 bewerkstelligt	
die	leidt	tot	allerlei	activiteiten	en	interacties,	vooral	als	er	
voldoende	aantrekkelijke	ruimte	is	voor	verblijf,	ontmoet-
ing	en	bedrijvigheid:	
•	 Bij	‘s-Hertogenbosch	is	er	vanuit	de	ambitie	om	van	

de	Spoorzone	levendiger	gebied	en	van	het	station	
het	visitekaartje	van	de	stad	te	maken,	de	behoefte	
om	de	omgevingskwaliteit	van	het	knooppunt	sterk	
te	verbeteren.	De	beleving	van	de	reiziger	en	voet-
ganger	staat	hierbij	centraal.	

•	 Bij	 Amsterdam	 Amstel	 en	 Leiden	 Centraal	 ligt	 er	
een	grote	fietsdruk	op	het	knooppunt	en	zijn	de	fi-
etsersstromen	dominant.	Ook	hier	zien	we	echter	het	
belang	van	aantrekkelijke	routes	voor	voetgangers	om	de	
afwikkeling	van	reizigersstromen	en	passanten	te	faciliteren.	

Huidige situatie:

Looproute Voorgestelde looproute Verkeerscon�ict!

50m0m
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•	 Vanuit	het	OV-knoop	zijn	de	belangrijkste	
looproutes	 richting	 binnenstad	 en	 onder-
wijsboulevard.

•	 straal 300m:	 	Naast	de	stationspasserelle	
is	 er	 nog	 een	 verkeerstunnel	 die	 beide	
zijden	van	het	spoor	met	elkaar	verbindt.

•	 straal 1200m:	 	 Hoofdroute	 richting	
centrum	 is	 in	 orde,	 overige	 looproutes	
verdienen	aandacht.

Huidige	situatie:	+/-

Ambitie:	
•	 straal 300m:	 De	 OV-knoop	 moet	 beter	

functioneren	als	interwijkverbinding
•	 straal 1200m:	Verbindingen	en	routes	zijn	

antrekkelijk	en	goed	vindbaar.
•	 De	 gemeente	 heeft	 ambities	 voor	 inter-

wijkverbindingen	 ter	plaatse	van	de	Hugo	
de	Grootlaan	en	EKP	zuid.

•	 De	 voetganger	 komt	 op	 eerste	 plek,	 fiets	
op	2,	BTM	op	3,	MAAS	op	4	en	auto	op	5.

Toekomstige	situatie:	++

Huidige situatie:

Looproute Voorgestelde looproute Verkeerscon�ict!

20m0m100m0m

!

400 meter/ 5m
in

•	 straal 300m:	oostzijde	station	functioneert	
goed,	 geen	 kruisende	 verskeersstromen,	
westzijde	nog	in	ontwikkeling

•	 straal 1200m:	looproutes	zijn	niet	helder,	
grote	verkeersaders	die	er	gekruist	moeten	
worden.

Huidige	situatie:	-

Ambitie: 
•	 straal 300m:	 er	 komt	 meer	 ruimte	 voor	

voetgangers	 aan	 westzijde,	 directe	
verbinding	met	Amstel

•	 straal 1200m:	er	bestaan	plannen	voor	een	
extra	verbinding	over	de	Amstel	richting	de	
binnenstad

•	 Voetgangers	 spelen	 al	 een	 belangrijke	
rol,	 de	 rol	 van	 de	 auto	 is	 uitgespeeld	 in	
Amsterdam

Toekomstige	situatie:	+

Huidige situatie:

Looproute Voorgestelde looproute Verkeerscon�ict!

100m0m

400 meter/ 5

m
in

20m0m

•	 straal 300m:	 onderdoorgangen	 te	 smal,	
kruisende	verkeersstromen

•	 straal 1200m:	 vooral	 looproute	 richting	
Leiden	Bio	Science	Park	is	niet	duidelijk

Huidige	situatie:	-
	
Ambitie: 
•	 straal 300m:	 verkeersstromen	 sluiten	

op	 elkaar	 aan,	 onderdoorgangen	 worden	
verbreed,	 sociale	 veiligheid	 verbeteren,	
vergroten	voetgangersgebieden	en	routes

•	 straal 1200m:	 rechtstreekse	 route	 naar	
LBSP/	LUMC.

•	 Langzaamverkeer	 gaat	 veel	 prominentere	
rol	innemen,	voetganger	komt	op	1.

Toekomstige	situatie:	+ / ++

Bouwsteen passage ‘s Hertogenbosch Amsterdam Amstel Leiden Centraal

Interwijkverbinding:
Deze	 stations	 zijn	 door	 stadsuitbreiding	
steeds	 centraler	 in	 de	 stad	 komen	 te	 liggen,	
waardoor	zij	naast	reizigerspassage	ook	sterke	
en	vaak	de	belangrijkste	interwijkverbindingen	
tussen	 stadsdelen	 zijn	 geworden.	 	 Vooral	 bij	
‘s-Hertogenbosch	en	Leiden	is	dat	het	geval.	Bij	
alle	drie	moeten	er	echter	poortjes	gepasseerd	
worden	om	de	oversteek	te	kunnen	maken.	Bij	
alle	 drie	 OV-knooppunten	 zijn	 er	 nog	 andere	
interwijkverbindingen	 aanwezig,	 maar	 deze	
zijn	als	 trottoirs	naast	doorgaande	autowegen	
niet	berekend	op	grote	voetgangersstromen	en	
weinig	aantrekkelijk.

Capaciteit:
De	 drie	 stations	 kampen	 allemaal	met	 een	 te	
krappe	reizigerspassage.	

Aandachtspunten:
Door	 de	 verwachte	 reizigersgroei	 en	 de	
verstedelijkingsopgaven	 die	 er	 rond	 de	
knopen	 ontwikkeld	 worden	 zal	 de	 druk	 op	
de	 reizigerspassage	 als	 interwijkverbinding	
nog	 verder	 toenemen	 als	 er	 geen	 extra	
interwijkverbinding	gerealiseerd	wordt.	

Oplossingsrichtingen interwijkverbinding
Voor	 ‘s-Hertogenbosch	 wordt	 zowel	 een	
tunnel-	 als	 een	 traversemodel	 onderzocht.	 De	
overgangen	tussen	de	verschillende	domeinen,	
bouwstenen	 en	 functies	 vragen	 de	 nodige	
aandacht.	 Goede	 oplossingsrichtingen	 kunnen	
gevonden	 worden	 bij	 Amsterdam	 Centraal	 en	
Rotterdam	 Centraal,	 waar	 een	 extra	 tunnel	
direct	 naast	 het	 station	 is	 gerealiseerd.	 Ook		
is	een	gescheiden	variant	zoals	die	bij	Tilburg	
denkbaar.	 Bij	 Leiden	 Centraal	 en	 Amsterdam	
Amstel	 is	 de	 keuze	 voor	 een	 onderdoorgang	
een	 gegeven,	 aangezien	 het	 spoor	 verhoogd	
ligt.	 Bij	 Leiden	 wordt	 daarbij	 ook	 aangegeven	
dat	 een	 verbinding	 middels	 een	 overbouwing	
over	 het	 spoor,	 geen	 optie	 is	 vanwege	 de	 te	
overbruggen	hoogte.

Huidige situatie:

Belangrijkste	interwijkverbinding	=	

reizigers-passage:

•	 Afstand tussen interwijkverbindingen:	
groot.	

•	 Capaciteit:	de	reizigerspassage	is	smal	en	
er	is	weinig	ruimte	voor	verblijf.

Huidige	situatie:	+/-

Ambitie: 
•	 Met	 het	 centraal	 zetten	 van	 de	

voetganger,	 worden	 de	 voorzieningen	
voor	 de	 voetganger	 in	 het	 stationsgebied	
uitstekend.

•	 De	beleving	vanuit	de	reiziger,	voetganger	
staan	hierbij	centraal.

Toekomstige	situatie:	++

Huidige situatie:

Belangrijkste	interwijkverbinding	=	

reizigerspassage:

•	 Afstand	 tussen	 interwijkverbindingen:		
groot.	 Alternatieve	 onderdoorgangen,	 bij	
de	Isolatorweg	en	Mr.Treublaan,	liggen	ver	
uit	elkaar.

•	 Westzijde	 station:	 veel	 obstakels,	
hoogteverschillen,	 oriëntatie	 ondermaats;	
vanuit	 verschillende	 windrichtingen	 niet	
goed.

•	 Capaciteit:	De	reizigerspassage	is	smal	en	
laag,	er	is	geen	ruimte	voor	verblijf

•	 Interwijkverbinding	 ca.	 2000	 personen/
dag.

Huidige	situatie:	-

Ambitie: 
•	 Door	 gebiedsontwikkelingen	 rondom	 de	

knoop	 zal	 de	 tunnel	 intensiever	 gebruikt	
gaan	worden.

Toekomstige	situatie:	+

Huidige situatie:

Belangrijkste	interwijkverbinding	=	

reizigerspassage:

•	 Afstand	 tussen	 interwijkverbindingen:	
relatief	klein.

•	 Probleem	vormen	de	gesloten	poortjes
•	 Kwaliteit:	 interwijkverbindingen	 (buiten	

OV-knoop)	 onderdoorgangen	 zijn	 sociaal	
onveilig,	 zoals	 Rijnsburgerweg,	 Bargelaan	
en	Plesmanlaan,	

•	 Capaciteit:	de	reizigerspassage	is	te	smal.	
Overige	 interwijkverbindingen	 zijn	 nog	
veel	 smaller,	 ze	 zijn	 niet	 ingericht	 op	
grotere	voetgangersstromen.

Huidige	situatie:	-

Ambitie: 
•	 Door	 gebiedsontwikkelingen	 rondom	 de	

knoop	 zal	 de	 tunnel	 intensiever	 gebruikt	
gaan	worden	

•	 meer	reizigers	zullen	gebruik	gaan	maken	
van	de	tunnel.

Toekomstige	situatie:	+ / ++

traverse	over	spoor tunnel	onder	spoor tunnel	onder	spoor
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Auto netwerk ‘s Hertogenbosch Amsterdam Amstel Leiden Centraal

De rol van de auto
Zowel in ‘s-Hertogenbosch, Amsterdam als 
Leiden wordt ingezet op een vermindering 
van het autogebruik voor de verbetering 
van de veiligheid voor fietsers en de 
verblijfskwaliteit voor voetgangers. Dit sluit aan 
bij de hoogstedelijke ambities rondom deze 
knooppunten als toekomstig onderdeel van de 
binnenstad.  

Toegankelijkheid
Ondanks de focus op minder autogebruik 
in de omgeving van deze knooppunten 
zullen ze bereikbaar moeten blijven met de 
auto.  Er moet ruimte gecreëerd worden voor 
taxistandplaatsen, logistiek, Kiss & Ride-
plekken en voor parkeerplekken voor mensen 
die slecht ter been zijn. Ook de deelauto krijgt 
een plek, al kan dat op iets grotere afstand 
gefaciliteerd worden. Een voorbeeld hiervan  is 
de mobiliteitshub zoals die in ‘s-Hertogenbosch 
op het EKP-terrein gerealiseerd wordt. In de 
toekomst zal er mogelijk ook ruimte gemaakt 
moeten worden voor autonoom rijdende 
vormen van mobiliteit. 

Het verlagen van de parkeernorm en het 
gelijktijdig verlagen van de snelheid in het 
stationsgebied vraagt om afstemming van 
oplossingen met locaties in de omgeving. Bij 
OV-knooppunten met een sterk regionaal 
karakter, zoals ‘s-Hertogenbosch, Leiden, 
Zwolle en Tilburg geldt dat de doorstroomas 
belangrijk blijft voor de bereikbaarheid van 
het station. Deze is belangrijk voor auto’s, 
bussen en logistieke diensten, maar ook voor 
deelmobiliteit. De barrièrewerking die daar 
vaak het gevolg van is, is bijvoorbeeld in Leiden 
opgelost met een tunnel voor het autoverkeer. 
De keerzijde van doorstroomassen is dat 
daarmee vaak nieuwe barrières ontstaan voor 
de uitbreiding van de snelle netwerken voor 
fiets en bus.

Huidige situatie:

K+R

Taxi ParkerenAuto route P+RK+R Kiss & Ride Park & Ride

200m0m

400 m
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P+R

P+R

P+R

K+R

K+R

•	 Het	station	is	goed	bereikbaar.
•	 De	 P+R	 heeft	 een	 functie	 voor	 de	 regio,	

reizigers	stappen	over	op	de	 trein	om	op	
hun	bestemming	te	komen.

•	 straal 300m:	 door	 de	 toenemende	 loop-	
en	 fietsdrukte	 is	 de	 toegankelijkheid	
verslechterd

•	 straal 1200m: door	 congestie	 in	de	 spits	
rond	 de	 Draak,	 wordt	 de	 snelheid	 er	 uit	
het	 verkeer	 gehaald,	 dit	 is	 positief	 voor	
de	 veiligheid	 maar	 ook	 negatief	 voor	 de	
reistijd	en	veiligheid	in	verband	met	irritatie	

Huidige	situatie::	+

Ambities:
•	 De	 functie	 als	 doorstroomas	 van	 de	

Magistratenlaan	blijft	behouden.
•	 De	 bereikbaarheid	 van	 de	 knoop	 voor	 de	

auto	 blijft	 behouden,	 echter	 wel	 in	 een	
ondergeschikte	rol.

•	 De	 voetganger	 komt	 op	 eerste	 plek,	 fiets	
op	2,	BTM	op	3,	MAAS	op	4	en	auto	op	5.

Toekomstige	situatie:	+

Huidige situatie:

Nieuwe verbinding over de Amstelstroomlaan in aanbouwAuto route Taxi Parkeren K+R Kiss & Ride

100m0m

400 meter/ 5min

50m0m

K+R

straal	300m:	
•	 Het	station	is	goed	bereikbaar
straal	1200m:	
•	 De	rotonde	aan	de	Isolatorweg	vormt	voor	

alle	 vervoersstromen	 een	 bottleneck.	 Via	
het	 Prins	 Bernhardplein	 en	 de	 Gooiseweg	
is	er	een	goede	verbinding	met	de	ringweg	A10.

Huidige	situatie::	+

Ambities:
straal	300m:	
•	 In	de	Amsteloeverbuurt	wordt	de	auto	bijna	

volledig	verwijderd.
•	 Kruising	 van	 de	 Weesperzijde	 met	 de	

Berlagebrug/	Mr.	Treublaan	wordt	voor	de	
fietser	ingericht

straal	1200m:	
•	 Er	 komt	 een	 rechte	 tunnel	 bij	 de	

onderdoorgang	met	de	Isolatorweg.
•	 De	 Amstelstroomlaan	 gaat	 de	 nieuwe	

ontwikkelingen	 aan	 de	 zuidzijde	 van	 het	
stationsgebied	 verbinden	 met	 de	 Johan	
Muyskenweg/	A2.

Toekomstige	situatie:	++

Huidige situatie:

Taxi ParkerenAuto route P+RK+R Kiss & Ride Park & Ride
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•	 Het	 Stationsgebied	 is	 via	 de	 Leidse	
Ring	 Noord	 goed	 bereikbaar	 voor	 het	
autoverkeer	vanaf	de	westelijke	richtingen,	
maar	minder	goed	vanuit	het	oosten.

•	 Het	 doorgaande	 verkeer	 kruist	 het	
stationsgebied	 ondergronds	 via	
de	 Schipholtunnel.	 Hiermee	 is	 het	
Stationsgebied	zelf	autoluw.

•	 Vanaf	 de	 Plesmanlaan	 en	 Schipholweg	
kan	autoverkeer	snel	naar	de	beschikbare	
parkeergarages	rijden.

Huidige	situatie::	+/-

Ambities:
•	 Investeren	in	Leidse	Ring	en	Rijnlandroute
•	 Autoluwe	 binnenstad	 en	 omliggende	

wijken

Toekomstige	situatie:	+/-

Auto bouwstenen ‘s Hertogenbosch Amsterdam Amstel Leiden Centraal

Positie auto
Bij	alle	drie	stations	heeft	of	krijgt	de	auto	een	
ondergeschikte	positie	ten	opzichte	van	andere	
modaliteiten.	In	‘s-Hertogenbosch	worden	P&R-
locaties	voorzien	op	afstand	van	de	OV-knoop.	
Datzelfde	principe	wordt	waarschijnlijk	ook	 in	
Leiden	 toegepast.	 In	 de	 huidige	 situatie	 is	 de	
auto	in	‘s-Hertogenbosch	het	meest	aanwezig.	
Doordat	in	Leiden	de	doorgaande	verkeersroute	
ter	 plaatse	 van	 de	OV-knoop	 door	 een	 tunnel	
loopt,	is	de	aanwezigheid	van	de	auto	direct	rond	
de	 OV-knoop	 sterk	 verminderd.	 Amsterdam	
voert	 een	 streng	 ontmoedigingsbeleid	 voor	
het	binnenstedelijk	gebruik	van	de	auto.	Deze	
speelt	 dan	 ook	 een	 ondergeschikte	 rol	 rond	
de	 OV-knoop	 Amsterdam	 Amstel.	 Daarom	 is	
er	 geen	 specifieke	 P&R-locatie	 voorzien,	 om	
zo	 het	 autogebruik	 in	 Amsterdam	 verder	 te	
ontmoedigen.	

Aandachtspunten
Wanneer	 P&R-locaties	 op	 afstand	 van	 het	 OV-
knooppunt	 worden	 gesitueerd,	 zal	 extra	 aan-
dacht	moeten	worden	besteed	aan	goede	OV/
LV	 verbindingen	met	 het	 knooppunt.	Deelmo-
biliteitsystemen	 worden	 meegenomen	 bij	 de	
ontwikkeling	van	de	OV-knopen.	Deze	moeten	
wel	in	de	directe	omgeving	van	de	knoop	ger-
ealiseerd	worden.

Huidige situatie:
•	 Kiss	&	ride	en	taxistandplaatsen	zijn	er	aan	

beide	zijden	van	spoor
•	 P&R-locaties	zijn	er	aan	de	Meijweg,	Magi-

stratenlaan	 en	 Parallelweg.	 Deze	 worden	
door	NS	ism.	Q-park	geëxploiteert

•	 Autobereikbaarheid	 van	 de	 OV-knoop	
is	 toereikend,	 met	 goede	 K&R	 en	 taxi	
voorzieningen

•	 Kiss	 &	 ride	 aan	 Paleiskwartier-zijde	 heeft	
beperkte	kwaliteiten

•	 De	capaciteit	van	de	parkeervoorzieningen	
lijkt	voldoende	te	zijn

MAAS
•	 Deelauto’s	 hebben	 geen	 plek	 in	 het	

stationsgebied.

Huidige	situatie::	+

Ambities:
•	 De	 rol	 van	 de	 auto	 in	 het	 staionsgebied	

wordt	kleiner
•	 De	stationsknoop	blijft	bereikbaar	voor	de	

auto	met	taxi	standplaatsen,	Kiss	&	Ride	en	
voor	mensen	die	slechter	ter	been	zijn

•	 Parkeervoorzieningen,	P+R	komen	wellicht	
verder	 van	 het	 station	 te	 liggen,	 hiervoor	
lopen	al	studies

•	 De	 functie	 als	 doorstroomas	 van	 de	
Magistratenlaan	blijft	behouden

MAAS
•	 Wellicht	 wordt	 in	 de	 toekomst	 autonoom	

rijden	gefaciliteerd	

•	 De	deelauto	krijgt	een	plek

Toekomstige	situatie:	+

Huidige situatie:
•	 Aandeel	auto	voor-/natransport	is	laag
•	 Parkeergarage	 oostzijde	 wordt	 niet	

gebruikt,	 er	 is	geen	 verschil	 tussen	oost/
westzijde

•	 Aan	de	oostzijde	van	het	station	bevinden	
zich	 K&R-locaties	 voor	 het	 tramplein	 en	
taxistandplaatsen	bij	het	busstation,	er	 is	
een	dropoffzone	aan	de	westzijde

•	 P&R-locaties	zijn	niet	voorzien,	er	zijn	wel	
een	 aantal	 parkeergarages	 in	 de	 directe	
omgeving	 van	 het	 station,	 zowel	 aan	 de	
oost-	als	aan	de	westzijde	van	het	station

•	 deelauto’s	en	laadpalen	elektrische	auto’s	
zijn	voorzien	aan	de	Hugo	de	Vrieslaan.

MAAS

Huidige	situatie::	+

Ambities:
•	 Aanbod	terugschroeven,	grote	uitdaging,	

grote	ambitie
•	 Westzijde:	informele	dropoff	wordt	

weggehaald	want	autoluw	gebied,	er	
wordt	wel	een	parkeergarage	voorzien

•	 Parkeernorm	nog	verder	omlaag	in	het	
directe	stationsgebied

MAAS
•	 Deelmobiliteit	en	MaaS	verdienen	nog	een	

plek

Toekomstige	situatie:	++

Huidige situatie:
•	 Er	 zijn	 geen	 specifiek	 aangewezen	 K&R-

locaties,	 wel	 zijn	 er	 op	 de	 Bargelaan	 22	
parkeerplaatsen	voor	kortparkeren	die	ook	
wel	als	K&R-plekken	worden	gebruikt

•	 Er	 is	behoefte	aan	ca.	40	kortparkeer-	 en	
K&R-plaatsen,	 door	 plaatsgebrek	 ontstaat	
drukte

•	 Taxiparkeren	 is	 onderverdeeld	 naar	
Regiotaxi	 (2	plekken)	 op	de	Bargelaan	en	
algemene	taxi	(15	plekken)	op	taxiplatform	
stadszijde

•	 Taxipalet	 wordt	 gebruikt	 als	 buffer,	 veel	
wachtende	taxi’s

•	 De	 gemeente	 heeft	 geen	 beleid	 voor	
P&R	 rond	 het	 station,	 er	 wordt	 wel	
langgeparkeerd	 in	 de	 Boerhaavelaan	
e.o.	 en	 in	 Transvaal,	 deze	 locaties	 liggen	
buiten	het	betaald	parkeren	gebied	en	op	
loopafstand	van	Leiden	Centraal.

MAAS

Huidige	situatie	Auto:		 	+/-

Ambities:
•	 parkeernormen	omlaag
•	 doelstelling	om	aan	rand	van	de	binnenstad	

parkeergarages	te	realiseren.
MAAS
•	 Last-mile	 oplossingen	 als	 deelfiets	 of	

nieuwe	innovatieve	concepten	om	de	druk	
op	de	fietsenstallingen	te	verminderen

•	 Werken	met	centrale	hubs	met	onder	andere	
parkeervoorzieningen	 en	 deelvervoer	 en	
P&R	locaties	buiten	de	stad.	

Toekomstige	situatie:	+/-
	



110 111Verdiepend Onderzoek OV-knooppunten Verdiepend Onderzoek OV-knooppunten

OV-knoop: Knooppuntdomeinen ‘s Hertogenbosch Amsterdam Amstel Leiden Centraal

Reizigersstromen
De drie geanalyseerde stations zijn belangrijke 
overstapstations van trein naar trein en van 
trein naar andere modaliteiten. Deze positie 
als overstapstations in de OV-netwerken wordt 
verder verstevigd en uitgebreid. Momenteel 
kampen de stations al met capaciteitsproblemen. 
Naast te krappe reizigersverbindingen via 
passerelle of tunnel in het station zelf, zorgt 
ook de aansluiting op de bouwstenen voor bus 
en fiets op veel plaatsen voor knelpunten. Veel 
knelpunten ontstaan door slechte aansluiting 
van de verschillende bouwstenen op de 
reizigersstromen in de OV-knoop.

Ruimtegebrek
De beschikbare ruimte rondom OV-knopen is 
schaars. Dit ruimtegebrek ontstaat door het 
succes van de OV-knopen, wat zorgt voor 
groeiende reizigersstromen die vaak slecht 
aansluiten op de andere bouwstenen. Daarnaast 
zorgt het succes ook voor het intensiveren van 
de vervoersstromen van fiets, bus en auto, wat 
leidt tot verdere congestie. Dit ruimtegebrek 
begint nu al te knellen, vooral bij de stations 
‘s-Hertogenbosch en Leiden Centraal. Bij 
station Amsterdam Amstel is het ruimtegebrek 
recent aan de oostzijde aangepakt door betere 
organisatie en meervoudig ruimtegebruik. Uit 
de modellenstudies bij ‘s-Hertogenbosch komt 
naar voren dat de zeer beperkte ruimte rond de 
knoop, in combinatie met de gewenste kwaliteit 
van de centrale as, ervoor zorgt dat meervoudig 
ruimtegebruik onvermijdelijk is. 

Succes van het knooppunt
Veiligheid en leefbaarheid zijn van 
doorslaggevend belang voor het succes van een 
knooppunt.

•	 Perronveiliheid	 is	 bij	 sommige	 perrons	
kritisch	 door	 smalle	 perrons,	 een	 hoge	
halteerfrequentie	en	veel	reizigers

•	 De	entree	aan	de	Paleiskwartierzijde	kan	de	
piekbelasting	in	de	ochtendspits	niet	aan.	

•	 De	traverse	is	hoog	belast.

Opzet n.a.v. modellenstudies
•	 De	ontvangstdomeinen	vormen	de	schakel	

tussen	 stad	 en	 station,	 fietsenstalling	 en	
busstation.

•	 Het	busstation	ligt	onder	het	voorplein	aan	
de	stadskant	en	wordt	ontsloten	vanuit	de	
tunnel.	De	maatvoering	van	het	busstation	
hangt	 af	 van	 de	 vraag	 of	 de	 buffer	
geïntegreerd	moet	worden	en	de	positie	is	
afhankelijk	 van	de	keuze	voor	een	 tunnel	
of	passerelle	(nadere	studie)

•	 Fietsenstalling	 ligt	 onder	 het	 spoor.	 De	
exacte	 maatvoering	 en	 de	 positie	 van	
de	 fietsenstalling	 vergen	 nadere	 studie,	
waarbij	 de	 exacte	 positie	 afhankelijk	 is	
van	 de	 keuze	 voor	 een	 reizigerstunnel	 of	
passerelle

•	 Oostzijde	reizigersstromen	sluiten	goed	op	
elkaar	 aan,	 bouwstenen	 sluiten	 goed	 aan	
op	de	verschillende	netwerken.

•	 Ontvangstdomein	oostzijde	voldoet
•	 Ontvangstdomein	westzijde	ontbreekt,	 de	

oriëntatie	entree	westzijde	moet	beter	
•	 Voorzieningen	beide	zijden	zijn	niet	even-

wichtig	verdeelt
•	 Er	zijn	aan	de	Westzijde	meer	incidenten	en	

klachten	 over	 sociale	 veiligheid	 sinds	 het	
opknappen	van	de	Oostzijde

•	 Capaciteit	van	de	perrons	wordt	gezocht	in	
langere	perrons	i.p.v.	meer	perrons

•	 De	 inrichting	van	het	 reisdomein	bus	kan	
leiden	 tot	 gevaarlijke	 situaties,	 vanuit	 de	
uitstaphalte	 langs	 de	 Stationsweg	 is	 een	
onoverzichtelijke	 situatie	 i.c.m.	 draaiende	
bussen

OV-knoop: Knooppuntdomeinen ‘s Hertogenbosch Amsterdam Amstel Leiden Centraal

Capaciteit
De capaciteit van het stationsgebouw zelf laat 
op alle drie knooppunten te wensen over. Ook 
zijn de entrees aan voor- en achterzijde niet 
gelijkwaardig, terwijl deze stations inmiddels 
wel midden in de verbrede binnenstad liggen.

Ontwikkelingen stationsgebouw
Waar ‘s-Hertogenbosch en Leiden Centraal 
nu geïntegreerde plannen maken voor het 
stationsgebouw, is het gerenoveerde historische 
stationsgebouw bij Amstel al opgeleverd. Echter, 
ter hoogte van de tunnel en de perrons moeten 
nog oplossingen gevonden worden voor het 
capaciteitsprobleem van de almaar groeiende 
vervoersstromen. Daarnaast is ook de Westzijde 
van het station nog niet volledig ontwikkeld 
en moet ook de entree aan de Westzijde nog 
verbeterd worden. Voor ‘s-Hertogenbosch 
worden momenteel verschillende scenario’s 
uitgewerkt, die grotendeels het bestaande 
stationsgebouw vervangen. Bij Leiden Centraal 
wordt gedacht aan het aanpassen van het 
huidige stationsgebouw. Bouwen bovenop het 
station en de sporen lijkt vooralsnog geen optie 
bij Leiden Centraal.

Belangrijke inzichten uit de modellenstudie 
‘s-Hertogenbosch
•	 De	 zeer	 beperkte	 ruimte	 rond	 de	 OV-knoop	 in	

combinatie	 met	 de	 gewenste	 kwaliteit	 van	 de	
centrale	as,	betekent	dat	meervoudig	ruimtegebruik	
onvermijdelijk	is

•	 Om	 nadelige	 effecten	 voor	 de	 exploitatie	 te	
voorkomen	ligt	de	buffer	voor	de	bussen	bij	voorkeur	
direct	bij	of	in	het	busstation.	Nader	onderzoek	moet	
uitwijzen	of	dat	ook	in	de	toekomst	onvermijdelijk	is.

Vragen rond de positie van de verschilende 
bouwstenen
•	 Tegen	 de	 achtergrond	 van	 de	 aanzienlijke	

verstedelijkingsopgaven	die	er	rond	de	geanalyseerde	
OV-knooppunten	 liggen,	 is	 het	 de	 vraag	 of	 alle	
modaliteiten	ook	in	de	toekomst	het	zwaartepunt	bij	
de	knoop	moeten	hebben

•	 De	aansluiting	van	de	verschillende	bouwstenen	op	
het	ontvangstdomein	is	moeilijk	optimaal	te	maken

Huidige situatie:
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Reisdomein

Ontvangstdomein

Loopverbindingzone

Verblijfdomein

- Wachten
- Commercie
- Informa�e

Perron

Reisdomein

- Wachten
- Commercie/winkels/horeca

- Wachten
- Commercie/winkels/horeca
- Kaartverkoop/ service
- Toilet

- Informa�e
- Overstappen op OV

K+R

K+R

P+R

P+R

P+R

Taxi standplaats

Kiss & ride (K+R)

Fietsenstalling

LooprouteBussta�on

Plein

Commercie/ winkels/ Horeca

Park & ride (P+R)

Treinsta�on

•	 Capaciteit	 en	 opzet	 passen	 niet	 meer	 bij	 de	
vraag

•	 Door	 de	 verhoogde	 ligging	 van	 het	
ontvangstdomein	 t.o.v.	 het	 ontvangstdomein	
sluiten	deze	slecht	op	elkaar	aan

•	 Gezien	de	verdeling	van	het	aantal	reizigers	is	
de	entree	aan	de	PKW	zijde	niet	gelijkwaardig

•	 Er	 is	 onvoldoende	 wacht-	 en	 verblijfscomfort	
voor	de	reiziger,	ook	op	de	traverse

Huidige	situatie::	-

Ambitie:
•	 De	reiziger	kan	onder	alle	omstandigheden	

zelfstandig,	 gemakkelijk	 en	 vlot	 door	 de	
OV-knoop	bewegen

•	 De	 knooppuntdomeinen	 zijn	 kwalitatief	
van	hoog	niveau	en	sluiten	goed	op	elkaar	
aan

•	 De	 OV-knoop	 biedt	 straks	 volwaardige	
entrees	en	(keten)voorzieningen	aan	beide	
zijden	van	het	spoor

•	 Innovatieve	 (gedeelde)	 mobiliteitsvormen	
zijn	integraal	opgenomen	in	de	OV-knoop

•	 De	voorzieningen	en	faciliteiten	sluiten	aan	
bij	de	behoeften	van	de	gebruiker

Toekomstige	situatie:	+

Huidige situatie:

K+R

Taxi standplaats

Fietsenstalling

Looproute

Bussta�on

Plein

Commercie/ winkels/ Horeca

Park & ride (P+R)

Treinsta�on

Reisdomein

Perron

Ontvangstdomein

Verblijfsdomein

Loopverbindingzone

Omgevingsdomein

metrosta�on

Tramsta�on

•	 Stationshal	 aan	 Oostzijde	 is	 net	 ger-
enoveerd	en	voldoet

•	 Het	ontvangstdomein	ontbreekt	aan	West-
zijde

•	 Aan	de	Westzijde	is	het	omgevingsdomein
•	 niet	uitgewerkt
•	 De	oriëntatie	moet	beter
•	 reisdomein	in	tunnel	bijv.	metro-tunnel

Huidige	situatie::	--

Ambitie:
•	 Ontwikkeling	westkant	vraagt	om	een
•	 goed	ontvangstdomein
•	 Prognoses	 interwijkverbinding	 en	 metro-

prognose	en	mogelijk	3e	perron	nog	niet	
duidelijk

•	 Secundaire	tunnels	zijn	als	verbinding	wel	
relevant

•	 Voorzieningen	aan	beide	zijden	station	zijn	
in	evenwichtig	

•	 Interwjkverbinding	met	poortjes	lijkt	geen	
probleem

Toekomstige	situatie:	+/-

Huidige situatie:

Reisdomein

Perron

Taxi standplaats

Fietsenstalling

Looproute

Bussta�on

Plein

Commercie/ winkels/ Horeca

Park & ride (P+R)

Treinsta�on

Ontvangstdomein

Verblijfsdomein

Loopverbindingzone

Omgevingsdomein

Taxi

•	 Er	zijn	lange	loopafstanden	tussen	perrons
•	 Loopafstand	 over	 perrons	 naar	 voor-	 en	

natransport	is	lang
•	 Er	 is	 aan	 beide	 zijde	 een	 loopdomein/	

ontvangstdomein	 aanwezig,	maar	 deze	 is	
niet	 verbonden	 met	 het	 reisdomein	 bus	
waardoor	de	voetganger	altijd	zal	moeten	
oversteken

•	 Door	 de	 positionering	 van	 4	
fietsenstallingen	 direct	 aan	 het	
omgevingsdomein,	 doorkruist	 de	 fietser	
het	omgevingsdomein

Huidige	situatie:	+/-

Ambitie:
•	 Aan	 beide	 zijden	 aanpassingen	 aan	

stationshal	en	entrees	nodig

Toekomstige	situatie:	+ / ++

gegevens niet beschikbaar
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OV-knoop: Duurzaamheidseisen ‘s Hertogenbosch Amsterdam Amstel Leiden Centraal

Zowel NS als ProRail hebben de ambitie 
om in (of voor) 2050 volledig circulair te 
zijn. In 2030 wil ProRail op z’n minst alle 
energie die het gebruikt zelf opwekken, maar 
liever zelfs energie leveren. NS wil in 2035 
energieneutraal zijn. De ontwikkeling van het 
hele stationsgebied biedt ook de potentie voor 
het vergroenen van de omgeving. Daarnaast 
kan de ontwikkeling het herinrichten en 
herwaarderen van de verschillende modaliteiten 
rond de knoop mogelijk maken. Er kan meer en 
betere ruimte voor de voetganger en fietser 
gecreëerd worden, er kan ingezet worden op 
zero-emissie voor mobiliteit en bebouwing 
en het gebied kan autoluw gemaakt worden. 
Vergelijkbare ambities komen ook naar 
voren in de Handelingsperspectieven die in 
ontwikkeling zijn voor de drie OV-knopen. Bij 
Amsterdam Amstel vloeien de maatregelen 
voort uit bestaand gemeentelijk beleid, in 
‘s-Hertogenbosch en Leiden hebben de 
maatregelen in het stationsgebied juist als 
gevolg dat ze de hele binnenstad duurzamer te 
maken.

Huidige situatie:
•	 Het	station	is	niet	duurzaam
•	 Het	 gebouw	 past	 niet	 bij	 het	 huidige	

gebruik	en	het	is	te	krap	
•	 Het	station	zit	aan	haar	maximum	capaciteit	

en	is	lastig	aan	te	passen	door	de	beperkte	
ruimte	en	monumentale	perronkappen

•	 Het	gebied	 is	gevoelig	voor	hittestress	en	
is	niet	klimaat	adaptief.

•	 Er	zijn	op	de	knoop	geen	energie-winnende	
voorzieningen,	en	is	niet	energie	neutraal,	
net	zoals	het	vervoer,	niet	energie-neutraal.

Huidige	situatie:	--

Ambities:
•	 De	OV-knoop	is	toekomstvast.
•	 De	 OV-knoop	 is	 robuust	 en	 adaptief	 en	

kan	 de	 groei	 van	 mobiliteit	 en	 stedelijke	
verdichting	de	komende	30	jaar	ruimtelijk	
opvangen

•	 De	 OV-knoop	 is	 energieneutraal,	 circulair	
en	klimaatbestendig

•	 In	2050	is	de	OV-knoop	volledig	circulair
•	 In	2050	is	alle	mobiliteit	inclusief,	schoon	

en	 duurzaam,	 de	 OV-knoop	 is	 hierop	
voorbereid

•	 De	OV-knoop	is	klimaatrobuust

Toekomstige	situatie:	+	

Huidige situatie:
•	 Plaatsen	 van	 zonnepanelen	 op	 perronkap	

en	stationsgebouw	is	onderzocht	in	2018-
19	en	niet	 haalbaar	bevonden	 in	 verband	
met	de	toekomstige	stedelijke	verdichting:	
hoogbouw	direct	 rond	het	 station	 aan	 de	
westzijde

•	 Westzijde	 is	 nog	 niet	meegenomen	 in	 de	
ambities

•	 Afval,	 circulair,	 energieopwekking,	 groen,	
etc	niet	aangepakt

•	 Monument:	 keermuren	 en	 kappen	 in	 ere	
herstellen

Huidige	situatie:	--

Ambities:
•	 Gemeente:	 Ten	 opzichte	 van	 1990	 een	

reductie	 van	 de	 CO2-uitstoot	 van:	 55%	 in	
2030	en	95%	in	2050.	Voor	2040	volledig	
aardgasvrij.

Toekomstige	situatie:	+/-

Huidige situatie:
•	 Het	 station	 voldoet	 niet	 aan	 de	

duurzaamheidsdoelstellingen
•	 Stadsbussen	 voldoen	 aan	 zero-emissie.	

HOV-	en	streekbussen	nog	niet

Huidige	situatie:	-

Ambities:
•	 De	OV-knoop	Leiden	ligt	in	de	Duurzaamste	

Kilometer	van	Nederland.	Een	gebied	met	
de	 ambitie	 om	 in	 2025	 de	 duurzaamste	
kilometer	van	Nederland	te	zijn

•	 Er	worden	kansen	gezien	om	de	OV-knoop	
Leiden	 in	 te	 zetten	 als	 proefstation	 voor	
verschillende	 duurzaamheidsprojecten	
onder	 de	 noemer	 ‘groenste	 station	 van	
Nederland’

Toekomstige	situatie:	+ / ++

Handelingsperspectief/
Stand van zaken

‘s Hertogenbosch Amsterdam Amstel Leiden Centraal

‘s-Hertogenbosch is al ver gevorderd met 
het maken van een handelingsperspectief, 
de ontwikkeling hiervan loopt parallel aan de 
studies voor de OV-knoop. In Leiden is een 
stedenbouwkundig plan gemaakt voor het OV-
Knooppunt.  Dit plan wordt verder uitgewerkt 
en is op onderdelen al in uitvoering, maar er 
wordt inmiddels ook een handelingsperspectief 
opgesteld. Het gebied rondom Amsterdam-
Amstel is grootschalig gerenoveerd en de 
Oostzijde heeft een compleet nieuwe inrichting 
gekregen met ruimte voor nieuwe bouwprojecten. 
Plannen voor de Westzijde zijn inmiddels in 
een vergevorderd stadium, hiervoor wordt 
nu ook een handelingsperspectief opgesteld. 
Opvallend hierbij is dat de OV-knoop als geheel 
niet in beschouwing is genomen, want bij de 
ontwikkeling van Type 1 OV-knooppunten is 
een goede en gelijkwaardige samenwerking 
nodig tussen de Rijksoverheid, de provincie, 
regionale vervoersautoriteiten en de stad.  
Een integrale aanpak van de ontwikkeling van 
een OV-knooppunt met de OV-voorzieningen 
door alle stakeholders van het gebied, is nodig 
om het belang van een goed functionerend 
knooppunt, stationsgebouw en railnetwerk 
optimaal te verbinden met zorgvuldig geplande 
gebiedsontwikkeling rond de OV-knoop. 
Door de beperkte ruimte dreigen anders 
conflicten tussen de verschillende functies 
die met een slimme, integrale planvorming 
rond het knooppunt voorkomen kunnen 
worden. Voorbeelden hiervan zijn meervoudig 
ruimtegebruik, dubbel grondgebruik en 
aanpasbaarheid, waarmee de OV-knoop 
toekomstbestendiger ontwikkeld worden.

Huidig en toekomstig GAP-model:

Het	OV-knooppunt	met	de	daaraan	gekoppelde	
gebiedsontwikkeling	wordt	 integraal	benaderd	
hierdoor	zijn	alle	partijen	die	nodig	zijn	bij	de	
ontwikkeling	 van	 de	 knoop	 aangehaakt	 bij	 de	
besluitvorming	rondom	de	knoop.

Huidig en toekomstig GAP-model:

0
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Knooppuntdomeinen en hun
positie en oriëntatie

Duurzaamheidseisen

Veiligheid knoop (transfer)

Trein

BTM

Fiets (bewaakt en
onbewaakt)

Auto

voetganger
Veiligheid sociaal

Klanttevredenheid

Type reizigers

Omgevingskwaliteit

Ligging in de omgeving

Bereikbaarheid en
functiemenging

Positie in het netwerk

Statio Amsterdam Amstel westzijde

Toekomstig beeld

Huidig beeld

Station	Amsterdam	Amstel	is	aan	de	oostzijde
al	 volledig	 gerenoveerd	 en	 het	 gebied	 is	
volledig	 opnieuw	 ingedeeld	 waardoor	 de	
verschillende	 vervoersstromen	 goed	 op	 elkaar	
aansluiten.	 De	 tunnel,	 perrons	 en	 westzijde	
van	 het	 station	 zijn	 in	 deze	 plannen	 niet	
meegenomen,	 hiervoor	 wordt	 momenteel	 een	
GAP-model	en	handelingsperspectief	opgesteld.	
Deze	 tweedeling	 in	 aanpak	 is	 terug	 te	zien	 in	
de	besluitvorming.	De	besluitvorming	rond	het	
stationsgebouw	 en	 de	 gebiedsontwikkeling	 is	
ver	gevorderd	terwijl	er	over	het	aantal	sporen	
nog	 lang	 geen	 besluit	 genomen	 is.	 Dit	 heeft	
invloed	 op	 de	 ontwikkeling	 van	 de	 westelijke	
entree	van	het	station.

Huidig  GAP-model:

Door	de	grote	knelpunten	die	er	nu	al	zijn	rond
de	 knoop,	 vooral	 met	 betrekking	 tot	 het	
busstation	 en	 de	 fietsenstallingen,	 liggen	
er	 nu	 al	 deelplannen.	 Nu	 wordt	 ook	 een	
handelingsperspectief	 opgesteld	 voor	 de	
aanpak	van	de	gehele	OV-knoop.	Hierbij	worden	
de	ontwikkelingen	in	de	directe	omgeving	van	
de	 knoop	 en	 in	 het	 Leiden	 Bio	 Science	 Park	
meegenomen.
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Reflectie ontwikkelopgave

Plek in de omgeving
De stations ‘s-Hertogenbosch, Amster-
dam Amstel en Leiden Centraal zijn steeds 
centraler in de stad komen te liggen. De 
stationsomgevingen zijn bestemmingen 
op zich geworden doordat niet alleen wo-
ningen, maar ook regionale functies zoals 
onderwijsinstellingen en kantoren zich 
op loopafstand van het station bevinden. 
In ‘s-Hertogenbosch en Leiden Centraal 
zijn de historische stadscentra op loopaf-
stand te bereiken. Bij het station Amster-
dam Amstel is de afstand ten opzichte van 
het stadscentrum groter, maar middels 
een directe aansluiting op de stedelijke 
netwerken van metro, bus en fiets, zijn de 
verbindingen hiermee goed. Ook bevinden 
zich kantoren en onderwijsinstellingen in 
de directe omgeving van deze OV-knoop 
en worden er steeds meer stadsapparte-
menten en voorzieningen gerealiseerd. 

De centrale positie die de drie stations 
binnen hun omgeving innemen, zal al-
leen nog maar versterken door de gep-
lande ontwikkelingen. Door deze ontwik-
keling en de ambitie om de omgeving 
van de stations steeds meer in te richten 
voor voetgangers, vormt het spoor steeds 

vaker een barrière voor diezelfde voet-
ganger. De bestaande verbindingen zijn 
schaars en hebben niet voldoende capac-
iteit. Het belang van aantrekkelijke routes 
voor voetgangers om de afwikkeling van 
reizigersstromen en het interwijkverkeer 
te faciliteren, neemt toe omdat juist op 
het knooppunt de voetganger en verbli-
jfs-kwaliteit centraal staan.

Ontwikkelingen rondom de OV-knoop 
De stationsgebieden van Amsterdam Am-
stel en Leiden Centraal zijn, net als ‘s-
Hertogenbosch, volop in ontwikkeling. 
Hierbij worden de stationsgebieden ge-
transformeerd tot hoogstedelijke mixed-
use wijken. Deze transformatie is het 
sterkst bij Amsterdam Amstel. In alle 
gevallen is er een sterke toename van 
het bouwvolume en het programma in en 
rond het knooppunt. Bij dergelijke ste-
delijke ontwikkelingen is duurzaamheid 
een belangrijk uitgangspunt. Met het oog 
op deze en andere toekomstige ontwik-
kelingen vraagt de ontwikkeling van zo’n 
knooppunt om een goede en adaptieve, 
integrale structuurvisie voor OV-knoop en 
stad. Aan de hand van zo’n visie blijft een 
stad duurzaam bereikbaar terwijl het sta-

tionsgebied zich gelijktijdig kan ontwik-
kelen tot tweede centrum. 

De drie OV-knopen verwerken een groot 
aantal reizigers per dag. Ze zijn belangrijk 
als vertrek- en eindhalte, maar functio-
neren ook als overstapstation van trein op 
trein en van trein naar bus, tram en metro. 
Daarnaast vervullen zij een rol als belan-
grijke interwijkverbindingen. Zowel voor 
de bus- als de fietsverbindingen rond de 
knoop wordt gestreefd  naar hoogwaar-
dige en conflictvrije routes. Dit vraa-
gt in alle gevallen om nader onderzoek 
naar mogelijke clashes, zowel voor de 
routes als voor de stallingen, waarbij ook 
gekeken moet worden naar de oriëntatie 
en bereikbaarheid van de verschillende 
modaliteiten. De fiets is een steeds bel-
angrijker vervoermiddel geworden voor 
mensen richting de knoop en vice versa. 
De keerzijde van dit succes is echter dat 
de grote stroom fietsen kan zorgen voor 
een nieuwe vorm van barrièrewerking. Dit 
is nu vooral bij Leiden Centraal te merken. 
Nu de voetganger daar steeds belangri-
jker wordt, ontstaat er behoefte aan extra 
ruimte voor de loop- en interwijkverbind-
ing, wat in de  compacte knoop leidt tot 

Uitgangspunten bij modellenstudies verstedelijking 
Type 1 knooppunten (extrapolerend vanuit studie 
‘s-Hertogenbosch) 
Het knooppunt en de directe omgeving 
is een brandpunt van stedelijke activiteit, 
een laagdrempelige verblijfsplek en 
ontmoetingsplek voor reizigers en omwonenden.
• Stadsdelen worden verbonden en de 

barrière van het spoor wordt geslecht.
• De OV- knoop is gastvrij, gelijkwaardig 

naar beide zijden van het spoor en 
goed toegankelijk voor iedereen.

• Het knooppunt ligt centraal in stad 
en regio en is optimaal verbonden 
met de omgeving, (loop-)routes 
naar omliggende bestemmingen zijn 
aantrekkelijk en goed vindbaar, het 
busstation en de fietsenstalling zijn 
op een efficiënte manier aan hun 
netwerken verbonden.

• De ontwikkeling van het knooppunt 
draagt met aantrekkelijke combinaties 
van wonen, werken en voorzieningen 
bij aan hoogwaardige en duurzame 
verstedelijking van de Spoorzone en 
de verbrede binnenstad.

• Op het knooppunt komen de historie 
van de binnenstad en de innovatie uit 
de spoorzone letterlijk en figuurlijk samen.

concurrentie met fiets en BTM. 

Zoals bij alle type 1 stations is er rondom 
de drie onderzochte OV-knooppunten 
een transformatie- en verdichtingsopgave 
die leidt tot een stijging van het inwon-
eraantal. Bij alle drie stations wordt er 
een stijging verwacht van 25.000-30.000 
inwoners op loopafstand van de knoop. 
Verhoudingsgewijs is de sterkste groei 
te zien bij ’s-Hertogenbosch, +150%. 
Bij Amsterdam Amstel wordt een groei 
verwacht van + 65% en bij Leiden Centraal 
een groei van + 85%.
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Reflectie knooppunt

routes, waardoor mogelijk conflicten 
ontstaan met de bereikbaarheid van het 
station. Indien ook de P&R-locaties op 
verdere afstand van het OV-knooppunt 
worden geplaatst, moet er extra 
aandacht worden besteed aan een goede 
openbaarvervoerverbinding met het 
knooppunt. Hierbij geldt echter wel de vraag 
in hoeverre een P&R-locatie gekoppeld 
moet zijn aan een type 1 station. Uitwijken 
naar secundaire knopen lijkt wenselijk 
in verband met de hoge dichtheid en 
beperkte ruimte rond de knoop. De locatie 
van deelmobiliteitsystemen wordt in elk 
geval meegenomen bij de ontwikkeling 
van de OV-knopen, want deze systemen 
moeten in de directe omgeving van de 
knoop ingepast worden. De voetganger 
op één vraagt niet alleen om een leeg 
voorplein, maar vraagt  ook om een goede 
organisatie van snelle fietsroutes en 
busroutes naar de knoop en het voorkomen 
van veiligheidsrisico’s door kruisende 
bewegingen. Er is ook vaak concurrentie 
binnen het omgevingsdomein tussen fiets 
en bus, zowel in de fysieke ruimte, in 
toegankelijkheid en adaptiviteit. 

functie hebben voor bestemmingsverkeer 
maar tegelijkertijd ook functioneren 
als overstapstation van trein naar trein 
en van trein naar bus, tram en metro, 
verwerken ze veel reizigers per dag. Ook 
hier zijn de stations goed met elkaar te 
vergelijken. Ze zijn met intercitystation 
status sterk verankerd in het landelijke 
netwerk en ze hebben tegelijkertijd een 
spilfunctie in het regionale OV-netwerk. 
Leiden Centraal vertoont hierbij de meeste 
overeenkomsten met ‘s-Hertogenbosch. 
Beide zijn van essentieel belang voor de 
regio waarin veel omliggende steden en 
dorpen enkel per bus of sprintertrein te 
bereizen zijn. Station Amsterdam Amstel 
heeft een sterkere schakelfunctie tussen 
het landelijke en het stedelijke OV-
netwerk en daarmee een belangrijke rol 
binnen de MetropoolRegio Amsterdam. De 
OV-knooppunten liggen op zeer drukke 
spoorverbindingen, met soms ook zeer 
intensieve goederentreinverbindingen. 
De trend van de autoluwe binnenstad 
wordt vanuit het centrum doorgetrokken 
naar de stationsomgeving ter verbetering 
van de veiligheid voor fietsers en de 
verblijfskwaliteit voor voetgangers. Dit 
leidt tot afwaardering van doorgaande 

overeenkomsten zijn:

1. de autoluwe binnenstad strekt zich uit 
tot voorbij de directe stationsomgev-
ing

2. buslijnen eindigen in de stations-
knoop

3. kansrijke verbindingen zijn hoogwaar-
dige verbindingen qua frequentie en 
snelheid, voor zowel voor trein, bus, 
fiets als natuurlijk de voetganger

4. inzetten op de mobiliteitstransitie 
betekent ook het anders organiseren 
van de hubs, zowel qua mobiliteit als 
qua ruimtelijke ontwikkeling

Terugkijkend op de gaps-analyses in de 
handelingsperspectieven, is aandacht 
nodig voor de volgende aspecten:

1. Plek in het netwerk
Bij alle drie is sprake van een verwachte 
intensivering van het treinverkeer, 
waarbij verdere uitbreiding van de 
spoorcapaciteit lastig is, ook in relatie 
tot de geplande stedelijke ontwikkeling 
rond de knooppunten. Er is sprake van 
omgevingshinder en ruimtegebrek. 
Doordat de OV-knopen een belangrijke 

In de Type 1 knopen is sprake van een 
aantal knelpunten dat samenhangt met 
het succes van deze knopen:

• ruimte voor uitbreiding van de knoop
• ruimte voor de bereikbaarheid van de 

knoop
• ruimte voor compactheid van de knoop 
• ruimte voor verdichting rondom de 

knoop 

De concurrentie in het ruimtegebruik bij 
Type 1 stations, inclusief de routes ernaar 
toe, is dermate hoog dat relatief vaak op-
lossingen gezocht worden in bijvoorbeeld 
meervoudig ruimtegebruik, met navenant 
ingewikkelde oplossingen en hoge inves-
teringen tot gevolg. Juist op plekken waar 
de ruimtedruk en het aantal activiteiten zo 
hoog is, is het belangrijk om de stromen 
zo goed mogelijk te organiseren en te 
bundelen. 
 

Oplossingsrichtingen type 1 stations
In de voorgaande vergelijkende analyse, 
zien we opmerkelijke overeenkomsten die 
om nadere duiding vragen om tot haal-
bare oplossingsrichtingen te komen. Deze 

2. Positie van de bouwstenen rondom de knoop
De beschikbare ruimte rond de OV-kn-
open is schaars, ruimtegebrek speelt de 
stations nu al parten. Dit is zeker het geval 
bij de stations ‘s-Hertogenbosch en Lei-
den Centraal. Bij Amsterdam Amstel is dit 
probleem recent aan de oostzijde aange-
pakt door de verschillende bouwstenen 
opnieuw te organiseren. 

Een goede aansluiting en overgang tus-
sen de verschillende domeinen draagt bij 
aan de efficiëntie en een positieve bel-
eving van het knooppunt. Wanneer de 
oriëntatie in de directe omgeving en bin-
nen het knooppunt goed is, maakt dit de 
OV-knoop herkenbaar en leesbaar voor 
de reiziger. Deze is dan in staat om zelf-
standig door de knoop te bewegen. 

De vraag is hoe om te gaan met de positio-
nering van de verschillende bouwstenen. 
Een compacte aansluiting van de bouw-
stenen op het ontvangstdomein is moe-
ilijk voor alle bouwstenen optimaal te kri-
jgen. Met de verstedelijkingsopgaven die 
er rond de geanalyseerde OV-knooppunt-
en liggen, kan de vraag gesteld worden of 
alle modaliteiten persé het zwaartepunt 

Langzaamverkeersverbindingen
Uitgangspunt ‘s-Hertogenbosch: 
Lopen is de enige verplaatsingsvorm die in 
staat is de formele en informele interacties 
met de omgeving aan te gaan die leiden 
tot activiteiten, verblijven, ontmoeten, 
bedrijvigheid. Om voldoende ruimte te 
maken om de ambities te verwezenlijken 
komt de voetganger daarom bij het 
zoeken naar ruimtelijke mogelijkheden 
op de eerste plek. De fiets is een goede 
tweede, BTM op plek drie, MaaS op vier 
en privéauto op vijf, volgens het STOMP 
principe (Stappen, Trappen, OV, MaaS, 
Privéauto). 
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Landelijk toepasbare lessen
In de Contourennota wordt als een 
belangrijk doel geformuleerd dat het 
OV haar deel van de mobiliteitsgroei 
opvangt. In stedelijk gebied is het OV 
samen met de fiets het belangrijkste 
vervoermiddel. Knopen zijn de belangrijke 
schakel op de nagestreefde sterke assen 
naar de landsdelen (versnelling). De 
ontwikkelrichting die daarbij hoort is 
dat mobiliteit een bijdrage levert aan 
verstedelijking, in stedelijk gebied is OV, 
samen met lopen en fietsen, daarvoor 
de logische keuze. De voetganger is de 
belangrijkste verkeersdeelnemer in de 
stationsomgeving. Of je nu met de fiets, bus 
of auto naar het knooppunt komt, iedereen 
is er op een gegeven moment voetganger. 
Door de voortdurend groeiende 
reizigersaantallen voor de verschillende 
modaliteiten rond de OV-knoop, is er 
vaak sprake van kruisende stromen. Met 
hoogwaardig vervoer (BRT) wordt de 
regionale bereikbaarheid versterkt. Dit 
vraagt om snelle verbindingen van en naar 
de knoop om zowel tijdswinst als comfort 
te kunnen bieden. Met fietssnelwegen 
wordt het gebruik van de (e-)fiets 
geïntensiveerd. Net als voor de bus/HOV 

wint de modaliteit aan aantrekkelijkheid 
indien de routes en aanhechtingspunten 
goed zijn en verbonden met magneten en 
OV-knooppunten/ stations. Veel buslijnen 
eindigen op de OV-knooppunten waardoor 
veel buffercapaciteit nodig is. Met de 
komst van elektrische bussen moet de 
buffercapaciteit verder worden uitgebreid 
in verband met laadplekken. Om nadelige 
effecten voor de exploitatie te voorkomen 
ligt de buffer bij voorkeur direct bij of in 
het busstation (casus ‘s Hertogenbosch). 
De ruimtelijke impact van de bussen is 
hierdoor aanzienlijk. De positionering van 
het busstation en de daaraan gekoppelde 
aanrijroutes zijn van grote invloed op het 
functioneren van het knooppunt. Directe 
koppeling aan de stationshal is wenselijk 
om kruising van verkeersstromen te 
minimaliseren en daardoor de veiligheid 
te vergroten. Het met een beperkt blikveld 
oplossen van de transferknelpunten 
biedt een reëel risico dat de investering 
niet tot zijn recht komt. Bij een integrale 
benadering is er het wenkend perspectief 
van een toekomstvast, aantrekkelijk 
station(-sgebied).

dam Centraal en Rotterdam Centraal, of 
de fysiek gescheiden variant, zoals bij de 
stations Tilburg en Utrecht Centraal.

4. Fasering en Adaptiviteit
In ‘s-Hertogenbosch is uitgangspunt bij 
de ontwikkeling van de OV-knoop en de 
daaromheen te realiseren verstedelijk-
ingsopgave, dat in de planning van de 
realisatie geen domino-effect ontstaat 
waarbij alles in één keer of in een door-
gaande stroom gerealiseerd moet worden. 
Het eindbeeld moet over een langere pe-
riode, in een aantal incrementele stap-
pen kunnen ontstaan, waarbij versneld 
en vertraagd kan worden naar gelang de 
ontwikkelingen. Er wordt uitgegaan van 
modulariteit: er is niet één oplossing voor 
elke module, maar er zijn er meerdere en 
ze zijn altijd op de andere modules aan 
te sluiten. De vorm van de modules be-
paalt ook de kosten. Van belang is hierbij 
om stromen en functies zoveel mogelijk te 
ontvlechten.

5. Investeringen:
Opbouw bouwstenen, bandbreedtes be-
palen en dan extrapoleren
• passage: traverse/tunnel/interwijk

• fiets-gebouwd, maaiveld, onder-
gronds, onder de sporen

• bus gebouwd, maaiveld, ondergronds, 
bufferen en laden

Grote investeringsverschillen ontstaan 
door inpassing in (hoog-)stedelijk gebied.

bij de knoop moeten hebben.
 

3. Oplossen barrièrewerking
Het spoor zorgt voor barrièrewerking,  
goede interwijkverbindingen zorgen voor 
het minimaliseren hiervan. Omdat de 
sporen bij ‘s-Hertogenbosch op maaiveld 
liggen, wordt hier zowel een tunnel als 
een traversemodel onderzocht. De over-
gangen tussen de verschillende functies 
en bouwstenen en een vloeiende overgang 
tussen omgevings- en ontvangstdomein 
vragen de nodige aandacht. De tunnel is 
gunstiger voor de knoop qua looptijden 
en ruimtelijke kwaliteit van de perrons, 
maar ongunstiger voor de stad qua so-
ciaaleconomische en ruimtelijke kwaliteit. 
Voor de traverse geldt het omgekeerde. 
Bij Amsterdam Amstel en Leiden Centraal 
wordt een onderdoorgang als een gegeven 
beschouwd aangezien er sprake is van 
een spoor op een talud. Bij Leiden Cen-
traal wordt daarbij ook aangegeven dat 
een verbinding doormiddel van overbou-
wing over het spoor geen optie is vanwege 
de te overbruggen hoogte. Andere mo-
gelijkheden voor het oplossen van de bar-
rièrewerking zijn een extra tunnel naast 
het station, zoals bij de stations Amster-
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De gemeente Maastricht heeft, in nauwe 
samenwerking met de provincie, in opdracht 
van het ministerie I&W een uitvraag gelanceerd 
aangaande “Toekomstbeeld OV 2040”. De OV-
knoop Maastricht is hierbinnen geselecteerd 
als casus voor verdiepingsonderzoek als ‘type 2 
knooppunt’.

In het voorjaar van 2020 vond een viertal 
werksessies met alle betrokken partijen plaats. 
Op basis van het handelingsperspectief werd de 
knoop Maastricht geanalyseerd en de kansen en 
knelpunten in kaart gebracht. Vervolgens is er een 
gezamenlijk beeld geschetst van de toekomstige 
situatie en ambities, en zijn deze vertaald tot 

opgaven voor 2040. Uit de studie zijn een aantal 
generieke lessen getrokken met betrekking tot 
vergelijkbare ‘type 2’ knooppunten en specifieke 
lessen voor Maastricht. Tot slot zijn er een 
aantal specifieke openstaande vraagstukken 
geponeerd en bouwstenen geformuleerd voor de 
toekomst. Bij deze compacte rapportage hoort 
de bijlage van het ‘werkboek’ die gebruikt is in de 
werksessies en de input vormt voor dit rapport. 
Hierin wordt dieper ingegaan op de vraagstukken.

De bij dit onderzoek betrokken partijen zijn de 
gemeente Maastricht, de provincie Limburg, 
het Rijk, spoorbeheerder ProRail en NS (rol 
vervoerder en stationsbeheerder) en Arriva.
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ov-knoop maastrichtverdiepingsonderzoek

NETWERK
‘Het potentieel van grensoverschrijdend vervoer dient 
optimaal te worden benut’

Geformuleerd op basis van de kansen en knelpunten uit 
het gezamenlijk ingevulde Handelingsperspectief:

Benodigd verdiepend onderzoek voor verdere ontwikkeling: (1) Transferknelpunt Maastricht, (2) 
Extra spoorkruisingen, (3) Oost-entree & openbare ruimte, (4) Verkeerstudie Wyck &  
netwerkstudie IC+ richting, (5) Mobility hub Maastricht, (6) Integraal reizigers & gebruikersonderzoek 

Lessen voor ‘governance’ (zie verderop het rapport voor beschrijving):

Generieke lessen uit de vijf thematische opgaven voor een ‘type 2’ knoop:

Maastricht ligt op een centrale plaats in een internationale agglomeratie. Deze 
ligging en potentiële agglomeratiekracht is door laagwaardige buitenlandse 
verbindingen nog onvoldoende benut. De opgaven liggen in het verder ontwik-
kelen van de grensoverschrijdende verbindingen door o.a. het robuust aanha-
ken op het HSL-netwerk en het versnellen van de binnenlandse verbindingen.

Nieuwe spoorkruisende verbindingen voor langzaam verkeer kunnen de barrièrewerking van 
het spooremplacement verminderen. Het type gebruikers is bepalend voor de uitwerking van de 
verbinding. In Maastricht is er bijzondere aandacht voor de (e-)fiets, zowel op de knoop (parkeren) 
als de bereikbaarheid tot de knoop (verbindingen) en gebruikers met een beperking. 

De grensoverschrijdende verbindingen en regionale ketenmobiliteit vragen om een eenduidig 
systeem van reisplanning en ticketing. Hierin is een belangrijke rol voorzien voor technologische 
integratie en MaaS-applicaties.

Het monumentale stationsgebouw is een paleis voor de reiziger en is duurzaam in zijn levensloop, 
maar tegelijkertijd is het ook een beperking voor wat in gebouwaanpassing mogelijk is tegen 2040.

Het station van Maastricht verdient, na ondertunneling van de A2, ook een tweede voorkant. 
Herinrichting van de oostzijde hangt nauw samen met andere ingrepen op de knoop.

Er is in het onderzoek weinig zicht op de reisdoelen van de reizigers op de knoop. Gedetailleerde 
gegevens over type reizigers en ketenreis ontbreken. Vervoerders voeren hun eigen onderzoeken uit. 
Reisgegevens verkrijgbaar via TLS zijn kostbaar en kennen een lange doorlooptijd.

De spoorbarrière van 1,5 km vormt een belangrijke barrière in het verbinden 
van oost en west. Nieuwe spoorkruisende verbindingen kunnen helpen bij 
het ontwikkelen van Maastricht-Oost en de geplande gebiedsontwikkelingen 
aldaar. Er ligt een herinrichtingsopgave voor oostelijke stationsentree (de ach-
terzijde) om deze te transformeren tot ‘tweede voorkant’.

Fysieke ruimte voor innovatieve vervoersvormen rond de knoop en aan het 
gebouw is beperkt. Functies zullen slim gecombineerd moeten worden om de 
knoop verder te kunnen uitbouwen. De geconstateerde transferknelpunten 
omtrent de passerelle en relaties tussen de stationsdomeinen worden verder 
onderzocht, evenals de oplossingsrichtingen voor de stationsverbinding.

Binnenlandse verbindingen zijn goed, maar de internationale verbindingen 
kunnen nog worden verbeterd. Er zijn kansen voor technologische integratie/ 
verdere digitalisering van de (keten-)reis.

De ruimtelijke vormgeving van de OV-knoop moet haar functie als 
internationale toegangspoort tot Maastricht weerspiegelen.

1
1
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PLAATS
‘Het betekenisvol verbinden van wijken aan de oost- en 
westzijde van het spoor’

KNOOP
‘Het toekomstige OV-knooppunt stelt nieuwe eisen aan 
het monumentale stationsgebouw’

MOBILITEIT
‘Grensoverschrijdende Mobility-as-a-Service’

MENS
‘Internationale allure organiseren en vormgeven’

Overzicht resultaten
VIJF THEMATISCHE OPGAVEN

‘Vier elke gerealiseerde stap met elkaar en de omgeving, zo houd 
je de ontwikkeling tastbaar en levend’

‘De herinrichting van de OV-knoop biedt kansen voor het 
verbinden van twee stadsdelen gescheiden door het spoor’

‘Technologische verweving biedt kansen voor (internationaal) 
reiscomfort’

‘Het monumentale stationsgebouw is gebondenheid en kans’ 

‘Ruimte en vertrouwen creëren om met elkaar vrij te denken over 
grote plannen’

‘Opgave voor het herinrichten van de ‘achterzijde’ van het station’

‘Veel weten we nog niet’

GELEERDE LESSEN

BENODIGD VERVOLGONDERZOEK
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De OV-knoop Maastricht

Het voorliggende Verdiepingsonderzoek betreft 
een nader duiding van de OV-knoop Maastricht. 
Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van de in 
2019 opgestelde Ambitienota ‘Over het Spoor’. 
Het Verdiepingsonerzoek dient als input voor de 
‘Actieagenda OV knooppunten’ in 2021.

In dit hoofdstuk wordt de knoop nader 
geïntroduceerd en wordt de analyse van de 
knoop gemaakt volgens de methode van het 
Handelingsperspectief.

De OV-knoop Maastricht is een ‘Type 2 
knooppunt’. Type 2 knooppunten zijn 
‘middelgrote stationsknooppunten met 
kansen voor grotere gebiedsontwikkeling’. 
In het algemeen zijn dit knooppunten waar 
minder sprake is van stedelijke verdichting 
en ruimtegebrek minder pregnant is. Vaak 
spelen hier commerciële belangen en/of 
potentieel voor private (co-) financiering tot 
op heden nog geen rol. Bestemmingen rond 
de knoop moeten worden verbonden met de 
knoop. Rondom deze knooppunten is wellicht 
nog geen grotere gebiedsontwikkeling 
gepland, maar er liggen wel kansen voor 
integrale oplossingen. Bijvoorbeeld om de 
wijken aan beide kanten van het spoor beter 
met elkaar te verbinden.

TYPE 2 KNOOPPUNT
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P

INTERNATIONAAL BUSVERVOERGEBIEDSVISIE

OVER HET SPOOR

P+R

STADS- EN STREEKVERVOER

2014

2019

2017

2016

2018

2020
2021

2000
2005

DRIELANDENTREIN

Opening van internationaal bussta-
tion en aansluitend de herinrichting 
van de P+R Meerssenerweg aan 
oostzijde van station.

Start studie voor integrale gebieds-
visie voor het stationsgebied en 
omgeving

Aan het Stationsplein kwam in 
2005 het kantoorgebouw De 
Colonel van de Berlijnse architect 
Hans Kollhoff gereed in een opval-
lende post-modernistische stijl.

Opening van dubbellaagse parkeer-
garage P+R Station Maastricht aan de 
westkant van het station.

Opening tunnel A2. De A2, die 
voorheen dwars door de stad liep, ligt 

nu onder de grond. De officiële opening 
van het park de Groene Loper op de 

tunnelbak volgt begin 2018.

Vervanging concessiehouder 
en materiaal snelbuslijn 350 
richting Aken.

Bouw van fietsenkelder aan westzijde van 
het station. Capaciteit wordt uitgebreid 
en het zicht op geparkeerde fietsen op 
het stationsplein wordt weggenomen.

Oplevering Ambitienota Over het Spoor. 
Na intensieve samenwerking tussen 
overheden, beheerders en vervoerders 
onstaat dit gezamenlijk ambitiedocu-
ment.

Eerste rit van Drielandentrein tussen 
Maastricht en Aken wordt uitgevoerd 
door Arriva.

Opening van het vernieuwde busstation 
voor stads- en streekvervoer: een overzich-
telijker en gebruiksvriendelijker busstation 
en  een ruimer voorplein.

Herinrichting van Stationsstraat en Stationsplein 
aan de westzijde. Trottoirs zijn verbreed en 
het parkeren in de middenberm is opgeheven. 
Het herinrichten van het gebied zorgt voor een 
flinke kwaliteitsimpuls van het stationsgebied 
aan westzijde.

Op dit moment ondergaat het monumen-
tale stationsgebouw grondige renovatie. Dit 
voorziet o.a. in meer licht, het herschikken 
van winkels en de kantoren en een 
grand-café. Ook het zuidelijke gebouwdeel 
ondergaat een transformatie die de huidige 
leegstand invult met nieuwe stedelijke 
functies.

Vergroening van het 
Stationsplein aan 
westzijde

Een OV-knoop in transformatie: 
2000 - 2020

Afgelopen decennia hebben rond de knoop verschillende grote 
verbouwingen plaatsgevonden. Vanaf 2014 is de ontwikkeling 
in een stroomversnelling gekomen. Vanaf deze periode begon 
de gemeente een actiever beleid te voeren rond het station. Dit 
resulteert in onder andere de Ambitienota Over het Spoor, vastge-
steld door de gemeenteraad in 2019 en de transformatie van het 
stationsgebied aan beide zijden van het station.
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OV-knoop Maastricht vandaag (1) Voorzijde (west) stationsgebouw met ingang fietsenkelder
(2) Achterzijde (oost) met toegang tot passerelle

(3) Busstation stads- en streekvervoer
(4) Zuidelijk gebouwdeel stationsgebouw met taxistandplaats

(5) Interieur stationsgebouw met glas-in-lood ramen
(6) Villa Wyckerveld  aan de oostentree

(7) Recent geopend internationaal busstation (oost)
(8) Verouderde passerelle stationsgebouw

1

2

3
4
5 8

7
6
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Trends en prognoses

sociaal-maatschappelijke ontwikkeling

vaker werk/leren op afstand

snelle technologische ontwikkeling

toename gebruik (e-)fiets

internationalisering en recreatie

verstedelijking en verdichting

 ▪ Steden worden ingericht om gezond gedrag te 
stimuleren: korte verplaatsingen als een vorm van 
sport en recreatie. Een gezonde leefomgeving gaat 
verder dan de klassieke milieuthema’s.

 ▪ Voor de Nederlandse regio Zuid Limburg in zijn geheel 
wordt demografische krimp en vergrijzing voorspeld, 
vooral na 2030. Opvallend binnen deze voorspelling is 
dat de stad Maastricht licht zal groeien.

 ▪ Omliggende (EU)regio kent lichte groei, deze 
concentreert zich naar verwachting in België.

 ▪ Gemeente Maastricht houdt rekening met 2% groei 
in fietsgebruik per jaar.

 ▪ Landelijk worden meer e-fietsen dan normale stads-
fietsen verkocht. Ook het gebruik neemt fors toe. 
Het aandeel 65-plussers neemt af en met name het 
aandeel werkgerelateerde verplaatsingen neemt toe.

 ▪ Combinatie van OV en (e-)fiets wint aan kracht en is 
op sommige trajecten in Zuid-Nederland bijna even 
snel als verplaatsing met de auto.

 ▪ Digitalisering en telewerken nemen een vlucht. Er is 
echter nog veel onzekerheid over gevolgen op lange 
termijn. Verwachting op termijn is dat er meer werk 
op afstand zal plaatsvinden met flexibele werktijden. 

 ▪ De effecten worden versneld en verhevigd door 
Coronacrisis. De totale afgelegde afstand is 
afgenomen ten opzichte van vóór de coronacrisis. 
Een kwart van de thuiswerkers verwacht ook na de 
crisis vaker thuis te gaan werken.

 ▪ Het overgrote deel (ca. 80%) van de mensen 
verwacht na de coronacrisis weer terug te gaan naar 
hun vervoerwijzegebruik van voor de crisis.

 ▪ Mobility as a Service (MaaS) staat voor een transitie 
in mobiliteit. De consument koopt mobiliteit, in 
plaats van te investeren in private transportmid-
delen. De eigen auto maakt in toenemende mate 
plaats voor een situatie waarin mobiliteit een dienst 
wordt. Als dit doorzet kan het gebruik van de trein 
sterk gaan toenemen. Ook het comfort en gebruiks-
gemak van een (keten-)reis met openbaar vervoer 
zal worden verhoogd.

 ▪ Steden hebben een grote aantrekkingskracht. 
Kansen voor verdere verknoping van het OV met 
de persoonlijke vervoersvormen, waarbij elke wijze 
optimaal wordt benut.

 ▪ Verdichting rond de knoop door ruimtelijke ontwik-
keling bij stations aantrekkelijk te maken. 

 ▪ Een intensiever gebruik van de OV-knoop door een 
hoger aantal potentiële reizigers. 

 ▪ Reizigers met recreatief motief maken gebruik van 
OV-knoop. Gemiddeld doen 7.500 bezoekers per dag 
Maastricht aan. Meeste recreatieve verplaatsingen 
in Nederland zijn in de huidige situatie met de auto 
(90%).

 ▪ Vandaag slechts beperkt aantal grensoverschrij-
dende reizigers met OV. Veruit grootste deel van 
dagelijkse reizigers komt uit Nederland. 

 ▪ Ruimtelijk-economische integratie van de regio kan 
grote impact hebben. Trein kan hier stimulerende rol 
in spelen (de kip of het ei?), maar aanvullend beleid 
is nodig. 

OV-knoop in cijfers

REIZIGERS

GEBRUIKERS

PLAATS

BEVOLKING

IN 2018 VERWACHT IN 2040

Sneltram
Hasselt

Overstappers trein 
(alleen NS)

Stationsomgeving (1200m)

Prognoses

Data: 1) Gemeente Maastricht 2) CBS Statline 3) Overheidsdienst Binnenlandse Zaken  
4) Industrie- und Handelskammer Aachen 5) Statistiek Vlaanderen

Aantal in en uitstappers per etmaal

Arbeidsplaatsen

Studentplaatsen

Maastricht1

Regio Zuid-Limburg2

Regio Luik3

Regio Aken4

Regio Hasselt5

Interwijk passanten

22 900

11 800

250

NVT

2 300

400

2 500

1 200

426 700

554 100 

622 700

597 300

118 300

LICHTE 
TOENAME

Trein
NS & Arriva

Bus
stad en streek

Bus
internationaal

GROTE
TOENAME

GROTE
TOENAME

LICHTE 
TOENAME

GROEI

GROEI

LICHTE GROEI

STABIEL/
LICHTE GROEI

STABIEL

STABIEL

KRIMP
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huidig

ambitie

plaats

mens

knoop

mobiliteit

BTM

FIETS

AUTO
VEILIGHEID SOCIAAL

KLANTTEVREDENHEID

TYPE REIZIGERS

TREIN

VEILIGHEID KNOOP 
(TRANSFER)

DUURZAAMHEIDSEISEN

KNOOPPUNTDOMEINEN & 
POSITIE EN ORIËNTATIE

OMGEVINGSKWALITEIT

LIGGING IN DE OMGEVING

BEREIKBAARHEID & 
FUNCTIEMENGING

POSITIE IN HET NETWERK

Maastricht is een OV-knoop op een bijzondere 
locatie: aan de rand van Nederland, maar midden 
in een internationale stedelijke agglomeratie. 
Er zijn geen andere type 2 knooppunten met 
vergelijkbare ligging. De potentie van deze 
centrale ligging is momenteel nog onvoldoende 
benut. Grensoverschrijdende OV-verbindingen 
zijn zowel kwantitatief als kwalitatief nog niet 
op orde. De binnenlandse bereikbaarheid is op 
dit moment wel behoorlijk goed, en de ambities 
zijn er om dit in de komende jaren verder te 
verbeteren.

Voor de ligging van de knoop in de stad is de 
ambitie uitgesproken om het aandeel fiets in het 
voor- en natransport tot de knoop te bevorderen. 
De fiets heeft een klein ruimtebeslag op een al 
druk bezette knoop en is een milieuvriendelijke 
en gezonde vorm van transport.

Binnen thema ‘plaats’ is er sprake van een 
duidelijk zwaartepunt. Aan de westzijde van de 
knoop ligt het Stationsplein in een dynamische 
stadswijk die de toegangsroute vormt tot de 
binnenstad. De oostzijde heeft deze dynamiek 
niet, maar er zijn wel kansen voor grotere 
gebiedsontwikkeling. De opgave concentreert 
zich in het gebied tussen het station en de 
Groene Loper. Hier kunnen ontwikkelingen 
worden verwacht waarvan de knoop direct 

zal profiteren en vice versa. Tussen beide 
stadsdelen vormt de spoorweg een ruimtelijke 
barrière. De Ambitienota Over het Spoor heeft 
het strategische doel gesteld om deze barrière 
te beslechten met extra spoorkruisende 
verbindingen. Aanvullend onderzoek is nog nodig 
om deze opgave goed in beeld te brengen.

Na het gezamenlijk invullen van de ambities met 
de werkgroep ontstond de behoefte om een 
prioritering aan te brengen in de ambities. Het 
ambitieniveau blijft hoog, maar niet alle ambities 
kunnen en hoeven tegelijk uitgevoerd te worden. 
Om deze redenen zijn een aantal ‘focusambities’ 
benoemd en als ++ in het schema weergegeven.  

Het OV-knooppunt Maastricht kent in meerdere 
opzichten duidelijk verschillende karakters. Het 
bleek lastig deze ambiguïteit in één schema te 
vatten. Dit was specifiek het geval in de thema’s 
‘plaats’ en ‘mobiliteit’. De sterretjes zijn aan het 
schema toegevoegd om dit te duiden.

Analyse & ambities

Binnenlandse verbindingen scoren in de 
huidige situatie goed (met ruimte voor 
verdere verbetering), grensoverschrijdende 
verbindingen scoren onvoldoende.

Uit het ambitieschema links:

Aan de westkant scoren deze aspecten goed. 
Aan de oostkant onvoldoende. Gekozen is 
voor een voldoende gemiddelde.

De eerste stap van het onderzoek brengt de huidige 
positie van de OV-knoop in beeld. Middels het 
ingevulde Handelingsperspectief is een analyse 
gemaakt op basis van vier thema’s: plaats, mens, 
knoop en mobiliteit. De toekomstige situatie van het 
knooppunt is hiermee in kaart gebracht en binnen 
de verschillen met de ambitie worden kansen en 
knelpunten gesignaleerd.
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LuikLuik

NamenNamen

TongerenTongeren

GenkGenk

Den BoschDen Bosch

TilburgTilburg
BredaBreda

RotterdamRotterdam

HasseltHasselt

LeuvenLeuven

BrusselBrussel

AntwerpenAntwerpen

Airport BXL
LONDEN 

2H00

HSL

AIRPORT

PARIJS 
1H30

Airport EHV

AkenAken

HeerlenHeerlen

EindhovenEindhoven

NijmegenNijmegen

KeulenKeulen

Düsseldorf Düsseldorf RoermondRoermond

VenloVenlo

SittardSittard

EUregio EUregio 
Maas-RijnMaas-Rijn

MAASTRICHTMAASTRICHT

BERLIJN 
4h00

FRANKFURT
1H30

Airport DUS

INTERNATIONAL

20 km

Railnetwerk verbinding Maastricht (NS, NMBS, DB)

HSL-lijn Duitsland-België 

Internationaal busnetwerk (Flixbus, Eurolines)

Busnetwerk met verbinding naar internationale luchthaven 
(KLM, DB, Flixbus)

OV-VERBINDINGEN MAASTRICHT
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NETWERK
‘Het potentieel van grensoverschrijdend vervoer dient 
optimaal te worden benut’

1

2

3

4

5

PLAATS
‘Het betekenisvol verbinden van wijken aan de oost- en 
westzijde van het spoor’

KNOOP
‘Het toekomstige OV-knooppunt stelt nieuwe eisen aan 
het monumentale stationsgebouw’

MOBILITEIT
‘Grensoverschrijdende MaaS (Mobility-as-a-Service)

MENS
‘Internationale allure organiseren en vormgeven’

Vijf thematische opgaven

Op basis van de kansen en knelpunten uit het 
Handelingsperspectief zijn er voor 2040 vijf 
thematische opgaven geformuleerd: (1) Het 
optimaal benutten van het potentieel van 
grensoverschrijdend vervoer, (2) Het betekenisvol 
verbinden van wijken aan de oost- en westzijde van 
het spoor, (3) Het omgaan met toekomstige eisen 
tav het stationsgebouw (4) Beter benutten van 
potentie van grensoverschrijdend openbaar vervoer 
door technologische integratie, (5) Vormgeven 
aan een internationale allure en beter inzicht het 
reizigersmotief.

Voor Zuid-Nederland zetten we in op het 
versnellen van de verbindingen vanuit Zeeland, 
Noord-Brabant en Limburg met de Randstad en 
wegen we alternatieve lijnvoeringen nader af. De 
groei op het spoor heeft een negatief effect op 
de robuustheid. We leggen focus op het oplossen 
van zwakke plekken in het netwerk waarmee 
we de robuustheid versterken en capaciteit op 
het spoor verder vergroten, met oog voor de 
reizigerseffecten. 

De internationale bereikbaarheid wordt versterkt 
via de knooppunten Breda, Eindhoven en via 
Maastricht/Heerlen. Via Breda door optimale 
ontsluiting op de HSL-Zuid en voor Zuid-Limburg 
en Brainport Eindhoven door betere aanhaking op 
de HSL-knopen in Duitsland en België. Een directe 
internationale verbinding vanuit de Zuidelijke 
Randstad via Eindhoven richting Duitsland vergt 
nadere uitwerking die alleen in samenhang 

met het binnenlandse IC-product kan worden 
beschouwd. (Recent werd bekend dat er vanaf 
2025 een IC-verbinding kan komen tussen Den 
Haag -Eindhoven -Heerlen -Aken, red.).

Noord-Brabant kent, behalve enkele grote 
steden met verdichtingsopgaven aan het spoor, 
een geografie met veel middelgrote kernen en 
economische concentraties zonder treinstation. 
Daarom is onderzoek noodzakelijk om te komen 
tot een samenhangende uitwerking van het 
regionale mobiliteitssysteem (inclusief spoor), 
met een nadrukkelijke rol voor HOV bus, fiets en 
‘mobility-hubs’. Zuid-Nederland kenmerkt zich 
daarbij als een ideale proeftuin voor innovatie. 
Voor de verbinding Breda – Utrecht wordt een 
vernieuwend HOV-concept uitgewerkt en worden 
voor het onderliggend netwerk diverse nieuwe 
mobiliteitsdiensten ontwikkeld.

Ontwikkelrichting OV-netwerk Zuid-Nederland 
Uit: Contouren Toekomstbeeld OV 2040

VIJF THEMATISCHE OPGAVEN
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opgave
netw

erk

Spoornetwerk 
Maastricht 
gecomplementeerd 
met aantakking 
op HSL-netwerk. 
Uit: Contouren 
Toekomstbeeld OV 
2040

Interregionaal netwerk 
voor Zuid-Limburg.  
Uit: Ontwikkelingsagenda 
Consultaties OV-netwerk 
Zuid Nederland

‘Het potentieel van 
grensoverschrijdend vervoer 
dient optimaal te worden benut’

Maastricht ligt op een geografisch centrale plaats 
in een internationaal netwerk. De ambitie is 
om Zuid-Limburg verder te ontwikkelen als een 
sterke kennisregio, die in verbinding staat met 
de kennisregio’s om Maastricht heen. Alleen als 
onderdeel van een sterke grensoverschrijdende 
Euregio kan Maastricht voldoende concurrentie-
kracht genereren en meedoen in de 
internationale concurrentiestrijd tussen stedelijke 
regio’s. Hiervoor is meer grensoverschrijdende 
samenwerking nodig. Maastricht staat 
sterker binnen een krachtige regio, de regio is 
aantrekkelijker door een succesvol Maastricht. 

Vanuit het nationale netwerk ligt Maastricht 
als kopstation letterlijk aan het eind van de 

lijn. Deelnemers zijn het er over eens dat de 
knoop, na na realisatie van de gewenste en in 
het Werknetwerk TBOV opgenomen uitbreiding  
(Drielandentrein 2x per uur, versnellen verbinding 
richting Eindhoven en toevoegen verbinding 
richting Nijmegen), een goede nationale 
bediening zal hebben. De internationale 
bereikbaarheid blijft echter ondermaats. Het 
moet verder worden onderzocht of snellere 
doorgaande internationale treinverbindingen 
mogelijk zijn. De ambitie is om in 2040 van 
Maastricht een hoogwaardige multimodale OV-
knoop te maken, van internationale uitstraling en 
met sterke grensoverschrijdende verbindingen 
naar Luik, Aken en Hasselt als belangrijke pijlers in 
de (Eu-)regio. 

Eindhoven

Nijmegen/ Arnhem

Airport EHV

Luxemburg

Randstad

Parijs

Aken
Luik

Hasselt

Düsseldorf

Brussel

Airport CDG

Airport BRU

Schiphol

Airport DUS

Keulen

HSL-lijn

Londen

Frankfurt

Berlijn

1
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opgave

1.2001.200mm

3.0003.000mm

4.5004.500mm

15 15 min fietsmin fiets

15 15 min ebikemin ebike

15 15 min lopenmin lopen

MaastrichtMaastricht

Maastricht RandwyckMaastricht Randwyck

EijsdenEijsden

Maastricht NoordMaastricht Noord

MeerssenMeerssen

BundeBunde

RekemRekem

SphinxkwartierSphinxkwartier

Mosae forumMosae forum

plaats

‘Het betekenisvol verbinden van 
wijken aan de oost- en westzijde 
van het spoor’

(nieuwe)
spoorkruisende 
verbinding 

Scharnertunnel

overweg
Duitse Poort

stationsverbinding

Spartacuslijn Hasselt (gepland)

Richting 
Hasselt

Richting 
Sittard

Richting 
Heerlen

Richting 
Luik

Spoorweg

2

De OV-knoop Maastricht ligt centraal in het 
stedelijk gebied en feitelijk midden in de stad. In 
de directe nabijheid van het station is er echter 
een groot kwalitatief en functioneel verschil 
tussen de west- en oostzijde van het spoor. 
Het westen is daarbij duidelijk beter bedeeld in 
functies en de knoop is ruimtelijk kwalitatiever 
uitgerust aan de westzijde. 

Na het ondertunnelen van de Rijksweg A2 en 
opening van de Groene Loper vormt het spoor 
nog een belangrijk obstakel in het stedelijk 
netwerk. Om de barrièrewerking te verminderen, 
moeten de verkeersstromen in de stad worden 
herverdeeld en moeten nieuwe spoorkruisende 
verbindingen worden gemaakt. Hierbij is 
bijzondere aandacht voor de (e-)fiets, zowel op 
de knoop (parkeren) als de bereikbaarheid tot de 
knoop (verbindingen). 

In het gebied tussen en station en de Groene 
Loper liggen kansen voor gebiedsontwikkeling 
minder dan 5 minuten lopen van het station. 
Door verdichting kan er een betere balans 
ontstaan in functieverdeling tussen oost en west. 
Hiervoor wordt gekeken naar regionale functies 
die een impuls kunnen geven bij de ontwikkeling 
van Maastricht Oost. Een hogere stedelijke 
dichtheid creëert meer sociale en economische 
vitaliteit voor dit stadsdeel.

Het station van Maastricht verdient een tweede 
voorkant. Herinrichting van de oostzijde hangt 
nauw samen met andere ingrepen op de knoop 
en zal in aanvullend onderzoek worden verkend. 
De knoop zal hoe dan ook een belangrijke rol 
spelen bij de ontwikkeling van oost.



22 23

opgave
knoop

Het stationsgebouw is een rijksmonument dat 
behoort tot ‘de collectie’ van mooiste Neder-
landse stations. Het gebouw is duurzaam, in het 
opzicht dat het al meer dan 100 jaar in gebruik 
is. Tegelijkertijd werkt het monumentale karakter 
beperkend voor toekomstige ontwikkelings- en 
duurzaamheidsambities. Leegstand is beperkt tot 
het zuidelijk bouwdeel en wordt geadresseerd in 
het renovatiemasterplan.  

Een veranderende OV-knoop stelt nieuwe eisen 
aan de organisatie van het historisch stations-
gebouw en haar directe omgeving. Fysieke 
ruimte voor innovatieve vervoersvormen is rond 
de knoop echter beperkt. Functies zullen slim 
gecombineerd moeten worden om de knoop 
nog verder te kunnen uitbouwen. Ambitie is 
om onderlinge relaties tussen de verschillende 

modaliteiten te optimaliseren. Verknoping geldt 
niet alleen in het fysieke domein, maar juist 
ook via technologische ontwikkeling en de shift 
naar nieuwe gedeelde mobiliteitsvormen. Ook 
mag het hoge aandeel natransport te voet niet 
worden vergeten.

Er ligt een opgave in het verbinden van het 
ontvangstdomein (Stationsplein West) met de 
ingang tot het oostelijke reisdomein (via passe-
relle). Deze passerelle is bijzonder omdat deze 
tussen de bovenleiding spanningsvoerende deel 
en afspandraden ingebouwd is. Verder dient de 
internationale uitstraling van het stationsgebouw 
te worden uitgebreid, van op de perrons tot het 
omgevingsdomein van het station. De verblijfs-
kwaliteit van het reisdomein zal na de restauratie 
van het stationsgebouw worden verbeterd.

‘Het toekomstige OV-knooppunt 
stelt nieuwe eisen aan het 
monumentale stationsgebouw’

Verknoping met 
internationaal busstation

De trein als dé modus om 
de stad te bereiken

P+R 
station

Mobiliteitshub als
slimme verdichting van 
natransport met breed 
aanbod deelmobiliteiten

Lopen tot 
centrum als 
natransport

Stimuleren van (deel-)
fietsgebruik tot de knoop

Taxi standplaats &
toekomstig autonoom 
vervoer

Regionaal
busstation

150150mm Internationaal busstationInternationaal busstation

Park & Ride  Park & Ride  
MeerssenerwegMeerssenerweg

K+RK+R

FietsenstallingFietsenstalling

TreinperronsTreinperrons

Park & Ride  Park & Ride  
StationStation

Busstation stads- Busstation stads- 
en streekvervoeren streekvervoer

TaxistandplaatsTaxistandplaats
en K+Ren K+R

FietsenkelderFietsenkelder

huidig

3
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opgave

De laatste jaren heeft de knoop op vlak van 
mobiliteit al een aantal grote ingrepen onder-
gaan. Het regionale busstation is vernieuwd, er is 
een tweede internationaal busstation en fietsen-
stalling geopend. De komst van de Spartacuslijn 
garandeert een betere bereikbaarheid vanuit 
België. Het is de ambitie om de geplande eind-
halte, voor het oversteken van de Maas, door te 
trekken tot aan het station. 

De deelnemers stellen dat binnenlandse bereik-
baarheid per trein goed is (zie thema Netwerk). 
Toekomstige opgaven liggen in het versnellen 
richting de Randstad, het direct per IC verbinden 
met Nijmegen en het verder ontwikkelen van het 
grensoverschrijdend treinvervoer en de link met 
het HSL-net.

Verder dient het internationale reisgemak te 
worden verbeterd. Ketenmobiliteit speelt al een 
belangrijke rol in de Mobiliteitsvisie Zuid-Lim-
burg. Opgaves liggen in het combineren van de 
verschillende OV-aanbieders en het bevorderen 
van het reisgemak. De grensoverschrijdende 
verbindingen vragen om een eenduidig systeem 
van reisplanning en ticketing. Hierin is een 
belangrijke rol voorzien voor technologische 
integratie en MaaS applicaties. De MaaS pilot 
‘Grenzeloze mobiliteit’ van Arriva start binnenkort 
en gaat een bijdrage hieraan leveren.

In het voor- en natransport tot de knoop zal 
verder worden ingezet op lopen, fietsen en 
deelmobiliteit. Een opwaardering van de huidige 
faciliteiten en het deelnetwerk dient zich aan 
voor beide zijden van het station.

m
obilit

eit

MaastrichtMaastricht

Maastricht RandwyckMaastricht Randwyck

Maastricht NoordMaastricht Noord

SphinxkwartierSphinxkwartier

Mosae forumMosae forum

M
aa

s

1200 1200 mm

Spartacuslijn Hasselt (gepland)

Spoorcorridor Busvervoer (aanrijroute station)

Busvervoer

Noot: Buslijnen zijn indicatief en 
alleen lijnen met stations-

bestemming afgebeeld

‘Grensoverschrijdende MaaS’ 
(Mobility-as-a-Service)

Valkenburg
La

ndgra
af

M
eerssen

Eijsden

Bunde

Weert

M
aastricht N

oord

Randw
yckVisé

Brussel

Ein
dhove

n

Ake
n

Luik Guillemins 

Heerle
n

Sittard

Roermond

Venlo

M
aastricht

Hasselt

1h
00

Randstad

BELGIË 

DUITSLAND

Nijmegen

0h300h30

0h54

0h22
0h35

Parijs 
Londen

Ruhrgebied
Frankfurt
Dortmund

VERBINDINGEN 2040

Intercity

Drielandentrein doorgetrokken tot Luik

Sprinter verbinding

Spartacuslijn Hasselt

Snelbus Maastricht - Aken

HSL België - Duitsland

huidig
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m

ens

Impressie uit het 
masterplan renovatie 
stationsgebouw. 
Verbouwingen zijn op 
moment van schrijven 
onderweg

Voorbeelden 
van uniforme 
bewegwijzering 
en comfortabele 
wachtvoorzieningen

De OV-knoop is de internationale toegangspoort 
van Nederland/Europa tot Maastricht en vice 
versa. Bij de herontwikkeling van het station moet 
aan deze internationale beleving en ontmoeting 
worden vormgegeven. Hiervoor zijn bijpassende 
functies nodig. Wanneer de knoop zich in de 
toekomst door de toename van modaliteiten 
verder uit zal breiden vraagt dit om heldere 
intuïtieve wayfinding zonder de beleving van de 
monumentaliteit te verliezen, tegelijkertijd dient 
de bewegwijzering en reisinformatie te worden 
uitgevoerd conform het landelijke beleid van de 
spoorsector.

De knoop kent nu al een bovengemiddelde 
waardering. Noot hierbij is dat stationsgebouwen 
met een monumentaal karakter over het 
algemeen hoger scoren dan moderne 
stationsgebouwen. 

Er is in het onderzoek weinig zicht op de 
reisdoelen van de reizigers op de knoop. 
Gedetailleerde gegevens over type reizigers 
ontbreken. Verschillende vervoerders voeren 
hun eigen reizigersenquetes uit, zoals NS die 
openbaar gegevens beschikbaar stelt over 
de verdeling van modaliteiten in voor een 
natransport van de treinreizigers, maar een 
integraal reizigersonderzoek voor het knooppunt 
Maastricht ontbreekt. Daarnaast zijn deze 
onderzoeken vanwege privacy redenen niet 
openbaar toegankelijk. Er bestaat geen integraal 
periodiek monitoringssysteem en OV-chipkaart 
reisgegevens verkrijgbaar via TLS (Trans Link 
Systems) zijn kostbaar en kennen een lange 
doorlooptijd. Het type reizigers dat gebruik 
maakt van de OV-knoop is hierdoor in de studie 
nog niet goed in beeld en vraagt om aanvullend 
onderzoek. 

‘Internationale allure organiseren 
en vormgeven’

5
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‘Ruimte en vertrouwen creëren 
om met elkaar vrij te denken over 
grote plannen’

ONTWERP-AMBITIENOTA
STAD EN SPOOR MAASTRICHT

M
et deze am

bitie groeit M
aastricht verder  

uit tot een hoogw
aardig (inter)nationaal en 

euregionaal knooppunt van openbaar vervoer  
en klim

aatvriendelijk voor- en natransport. Er 
kom

en nieuw
e of betere grensoverschrijdende 

verbindingen m
et Aken, Luik en H

asselt en m
et 

de verschillende cam
pussen. D

it ‘onbegrensde’ 
M

aastricht vorm
t een belangrijke schakel in de 

ontw
ikkeling tot concurrerende stedelijke regio 

op landelijke, Europese en w
ereldschaal, m

et 
snelle en effi

ciënte (door)verbindingen m
et de 

Randstad en de regio Eindhoven en m
et Brussel, 

Keulen, Parijs, en Londen.

Van kopstation naar internationaal knooppunt
STR

A
TEG

ISC
H

 D
O

EL 1

A
anleiding en voorgeschiedenis

H
et treinstation van M

aastricht, honderd 

jaar geleden gebouw
d aan de rand van de 

stad, als een internationaal knooppunt, ligt 

anno 2018 m
idden in M

aastricht. H
et is 

een belangrijk openbaar vervoerknoop-

punt voor de regio, w
aar dagelijks  

ongeveer 30.000 trein- en busreizigers 

gebruik van m
aken. Een knooppunt dat 

past bij de centrum
functie van een stad  

die m
et zijn groeiende universiteit, de 

m
onum

entale binnenstad, de cam
pussen 

en ligging in een aantrekkelijke en  

inter nationale om
geving een potentiële  

m
agneet is voor bezoekers, studenten, 

bedrijven en forenzen.

D
eze ontw

erp-am
bitienota ‘M

aastricht 

over het spoor’ is een toekom
stverkenning 

van de m
aatschappelijke opgave, doelen, 

am
bities en ruim

telijke perspectieven  

voor een verdere ontw
ikkeling van de 

spoorzone in M
aastricht. D

e analyse richt 

zich prim
air op het gebied tussen de  

N
oorderbrug en de Kennedybrug, inclusief 

het station zelf, het aangrenzende stations-

gebied en het gebied aan de w
est- en  

oostkant van het spoor tot respectievelijk 

de M
aas en over de G

roene Loper.  

Vanzelfsprekend strekt de im
pact van het 

station en de spoorzone zich daarnaast uit 

tot de hele regio en stad M
aastricht.

D
e ontw

erp-am
bitienota vloeit voort uit 

het A
ctieprogram

m
a M

ijn G
ezonde 

G
roene Loper. D

at stelt vast dat er na de 

ondertunneling van de A
2 een kansrijke 

vervolgopgave ligt om
 oost en w

est van 

M
aastricht groen, duurzaam

 en slim
 te  

verbinden. D
e aan deze verkenning  

verbonden partijen – Provincie Lim
burg, 

N
S, ProRail, G

em
eente M

aastricht,  

M
aastricht Bereikbaar en Projectbureau  

A
2 M

aastricht – grijpen de gunstige  

econom
ische ontw

ikkelingen in de regio 

en de euregionale kansen aan om
 hun 

am
bities voor de spoorzone gezam

enlijk  

te definiëren. 

D
e historisch gegroeide barrière van ander-

halve kilom
eter is te doorbreken m

et nieuw
e 

verbindingen, door de kw
aliteit van de 

bestaande verbindingen te verhogen en door  
in het hele centraal stedelijke gebied prioriteit 
te geven aan voetgangers en fietsers. Betere  
openbaar vervoerverbindingen verduurzam

en 
het regionale en stedelijke m

obiliteitssysteem
. 

H
et station en de directe om

geving transfor-
m

eren daarbij in een aangenam
e, levendige 

ontm
oetings- en verblijfplek. O

p die m
anier  

is de oversteek van het spoor een beleving voor 
voetgangers en fietsers. 

Van barrière naar beleving
STR

A
TEG

ISC
H

 D
O

EL 2

H
et station van M

aastricht verdient na de 
ondertunneling van de snelw

eg aan de  
oostkant een tw

eede voorkant. D
e goede 

bereikbaarheid per spoor stim
uleert op die 

m
anier een m

ix van w
onen en w

erken, van 
actieve levendigheid en (kleinschalige)  
econom

ische dynam
iek. D

it w
ordt versterkt 

door goede verbindingen m
et de G

roene Loper 
en de doorontw

ikkeling van een levendig  
centrum

 voor M
aastricht-O

ost. D
it biedt  

kansen om
 de w

erkgelegenheid, de veiligheid, 
de gezondheid, het onderw

ijs en de sociaal- 
m

aatschappelijke status van bew
oners van  

de buurten rond de G
roene Loper een im

puls 
te geven. 

Van achterkant naar (tw
eede) voorkant

STR
A

TEG
ISC

H
 D

O
EL 3

Aan deze am
bitie zijn voor de spoorzone de volgende doelen verbonden:

g
g

het op een robuuste m
anier faciliteren van (inter nationale)  

treinverbindingen van en naar M
aastricht;

g
g

het realiseren van voldoende perroncapaciteit voor stads-, streek- 
en internationale lange afstandsbussen;
g

g
het optim

aliseren van het knooppunt M
aastricht m

et naadloze 
aansluitingen van voor- en natransport, m

et korte looproutes en 
een goed aanbod van aansluitende verbindingen;
g

g
het verbeteren van de verblijfskw

aliteit in het station en de om
geving;

g
g

het faciliteren van m
oderne m

obiliteitsdiensten aanvullend op  
het spoorvervoer.

Aan deze am
bitie zijn voor het station, de spoorzone en verdere  

om
geving de volgende doelen verbonden:
g

g
een optim

aal (fijnm
azig, direct, com

fortabel, sociaal veilig)  
fietsnetw

erk in het stationsgebied dat aansluit op de  
M

aaskruisende fietsverbindingen;
g

g
een fijnm

azige en aantrekkelijke w
andelstructuur tussen de  

w
ijken ten w

esten en oosten van het spoor;
g

g
een openbaar gebied m

et m
eer ruim

te, veiligheid en kw
aliteit voor 

voetgangers en fietsers;
g

g
het inrichten van het station en directe om

geving als een gebied 
w

aarin iets te beleven valt en w
aarin het prettig toeven is;

g
g

een toekom
stbestendige verkeerscirculatie ten oosten en w

esten 
van het spoor m

et een adequate routering van lijnbussen en  
voldoende autobereikbaarheid voor bew

oners en ondernem
ers.

Stad en Spoor heeft de am
bitie om

 de m
aatschappelijke opgave aan de 

oostkant van de spoorzone aan te pakken door hier de volgende doelen 
aan te verbinden:
g

g
een aantrekkelijk en levendig centrum

gebied;
g

g
een groen, aantrekkelijk en transform

eerbaar gebied tussen  
het spoor en de G

roene Loper m
et toegang tot snelle verbindingen 

naar de andere centra in de Euregio;
g

g
m

eer econom
ische vitaliteit m

et een hogere sociale participatie 
van en een gezondheidstoenam

e bij de huidige bew
oners van de 

oostelijke w
ijken;

g
g

een gebied dat zich in de toekom
st kan ontw

ikkelen tot een  
concentratie van (kleinschalige) econom

ische activiteiten, m
et 

eventueel op term
ijn publiek strekkende functies en hogere  

stedelijke dichtheden;
g

g
de kom

st van kunstuitingen op de G
roene Loper, m

et het  
beeld ‘D

e nieuw
e engel van M

aastricht’ op de rotonde van de 
Scharnerw

eg als inspiratie.

M
aastricht geïllustreerd 

m
et een duidelijke barrière 

van het spoor.

D
rie strategische 

doelen

10
11

1 – D
e am

bitie in één oogopslag
1 – D

e am
bitie in één oogopslag

In 2018 verscheen de Ambitienota Over 
het Spoor: een samenwerkingsverband van 
de werkgroep Stad en Spoor waar overleg 
plaatsvond tussen NS, ProRail, Provincie Limburg, 
Projectbureau A2, Maastricht Bereikbaar en 
Gemeente Maastricht. In de Ambitienota staat 
de belangrijkste visie voor de spoorzone van 
Maastricht beschreven. De Ambitienota is in 
februari 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. 

De Ambitienota ‘Over het Spoor’ en de 9 
bijbehorende deelonderzoeken vormen een 
integrale analyse van de maatschappelijke 
opgave, kansen en mogelijkheden in de 
stationsomgeving Maastricht. Hierbij vond er 
brede afstemming plaats met de verschillende 
partners in het gebied. Er is heel veel informatie 
opgehaald die gebundeld werd en vertaald is 
in drie strategische ambities en verschillende 
actielijnen. 

De belangrijkste les die geleerd werd bij het 
opstellen van de Ambitienota is de nood 
aan het creëren van ‘vrijdenkersruimte’, een 
gegarandeerde veiligheid om samen met andere 
partners vrijuit te kunnen spreken over ideeën. 
Ontwerpend onderzoek kan in dit proces 
bijdragen om de toekomst voorstelbaar te maken. 
De ruimtelijke verbeeldingskracht kan vervolgens 
worden ingezet om deelnemers te inspireren en 
uit te dagen. 

Elke stap in het proces dient steeds duidelijk 
te worden afgesloten en de tussenstand dient 
te worden opgemaakt in de vorm van een 
aansprekend document. Wanneer partijen de 
ideeën onderschrijven kan de tussenstap worden 
vastgelegd en op het juiste beleidsniveau worden 
verankerd. Het helpt daarbij als het resultaat is 
gebundeld in een inspirerende publicatie.

Ambitienota  
‘Over het Spoor’ 
vastgesteld door 

de gemeenteraad 
in 2019

‘RUIMTE EN VERTROUWEN CREËREN OM MET ELKAAR 
VRIJ TE DENKEN OVER GROTE PLANNEN’

‘VIER ELKE GEREALISEERDE STAP MET ELKAAR EN DE 
OMGEVING, ZO HOUD JE DE ONTWIKKELING TASTBAAR 
EN LEVEND’

GELEERDE LESSEN

Landelijke lessen die geleerd kunnen 
worden uit het verdiepingsonderzoek 
Maastricht liggen met name in het 
domein van de governance structuur.

Maastricht deelt als type 2 knoop graag 
de ervaringen die zijn opgedaan en de 
manier waarop deze tot stand kwamen.

LES 1

LES 2
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verdiepingsonderzoek

TBOV 2040 OmgevingsvisieMobiliteitsvisie ZL

Een belangrijke les is het voortdurend ‘verankeren 
in beleid’ van gemaakte stappen. Het TBOV dient 
als uitgangspunt waarop de Ambitienota aansluit. 
De strategische doelen zijn opgenomen in de 
Omgevingsvisie Maastricht 2040 en onderdeel van 
de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg. 

Rijk 
Provincies 
ProRail
Vervoerders

Gemeente MaastrichtProvincie Limburg
Rijkswaterstaat
Vervoerders 
16 Zuid Limburgse gemeenten 

‘Vier elke gerealiseerde stap met 
elkaar en de omgeving, zo houd 
je de ontwikkeling tastbaar en 
levend’

Sinds 2014 vonden er al veel ontwikkelingen 
rond de knoop Maastricht plaats. Daarbij zijn 
al belangrijke lessen getrokken, bijvoorbeeld 
over een gefaseerde aanpak met een heldere 
en breed gedragen overkoepelende visie. De 
integrale gebiedsontwikkeling is opgebouwd uit 
verschillende grotere en kleinere deelprojecten.  
Elk project wordt zo een bouwsteen van een 
meerjarig ontwikkelingsproces, en een onderdeel 
van het overkoepelend verhaal. 

Bij de uitvoering en realisatie van elke bouwsteen 
dient steeds de omgeving te worden betrokken, 
dit zijn zowel betrokken professionele partijen, 
zoals de vervoerders, alsook bewoners en 
belangenorganisaties.

Bij het vaststellen van de Ambitienota konden 
direct twee deelprojecten worden gekoppeld, 
de herlocalisering van de scooterstalling en de 
opening van het internationale busstation. 

De oplevering van deze bouwstenen is in 
Maastricht steeds gevierd met de partners en 
omgeving. De afsluiting van elke stap vormt 
hierbij een aanleiding om elkaar bij te praten en 
afspraken te maken over vervolgstappen voor het 
volgende project. 

Stad en Spoor kent een Regiegroep op directie/
bestuurlijkniveau, Integratiesessie op ‘ambtelijk’ 
niveau en een  ‘Vrijdenkersruimte’ voor 
ontwerpers, planners en alle overige ‘vrije 
denkers’

De Regiegroep be-
staande uit de directie 
van NS, Arriva, ProRail, 
Maastricht Bereikbaar 

en bestuurders van 
gemeente en provincie 
tijdens de opening van 

het busstation voor 
stad- en streekvervoer 

in 2018.

Beleidskader
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TRANSFERKNELPUNT MAASTRICHT

VERKEERSTUDIE WYCK &  
NETWERKSTUDIE IC+ RICHTING &
STUDIE INTERNATIONALE CAPACITEIT

MOBILITY HUB MAASTRICHT

INTEGRAAL REIZIGERS & 
GEBRUIKERSONDERZOEK

EXTRA SPOORKRUISINGEN

OOST-ENTREE & OPENBARE RUIMTE

Benodigd vervolgonderzoek

In de werksessies zijn een aantal onderwerpen 
aan bod gekomen die vanwege hun complexe aard 
een vervolgonderzoek behoeven. De volgende 
onderzoeken zijn gedefinieerd: 

(1) onderzoek naar de toekomst van de passerelle

(2) onderzoek naar een extra spoorkruising voor 
fietsers en voetgangers

(3) een onderzoek over de inrichting van de oost-
entree en omliggend domein inclusief mogelijke 
vastgoedontwikkeling

(4) verkeerstudie in de stationswijk Wyck & 
netwerkstudie IC+ richting & studie internationale 
capaciteit

(5) Mobility Hub Maastricht en ruimtelijke/
functionele impact van deelmobiliteit op knoop

(6) Integraal reizigers- en gebruikersonderzoek

BENODIGD VERVOLGONDERZOEK

1

2

3

4

5

6
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Transferknelpunt Maastricht

De ABC-analyse van ProRail betreft de eerste 
globale analyse van het transferknelpunt en 
mogelijke randvoorwaarden en oplossingsrichtingen 
voor de stationsverbinding. Afwegingen worden 
gemaakt tussen een ondergrondse of bovengrondse 
verbinding als vervanging van de functie van de 
passerelle en de mogelijkheid van een combinatie 
met een interwijkverbinding. Binnen de studie is 
bijzondere aandacht voor de functionele, technische 
en financiële haalbaarheid van het project. De 
ABC-analyse is de basis voor een verkenningsfase 
(vervolg)onderzoek door ProRail.

Mogelijke pistes voor de stationsverbinding uit studie gebiedsverkenning van bureau BUUR. De varianten hebben sterke afhanke-
lijkheid met de uitvoering van de bouwstenen uit het volgende hoofdstuk. Bijvoorbeeld indien de noordelijke verbinding kansrijk 
blijkt heeft dit gevolgen voor de bouwsteen van de herinrichting van de oost-entree en openbare ruimte.

Extra spoorkruisingen

Op dit moment vormt het spoor ten noorden 
van het stationsgebouw een barrière van maar 
liefst 1,5 km lang.  In de Ambitienota wordt 
het creëren van een nieuwe spoorkruisende 
verbinding voorop gesteld om tot een fijnmaziger 
fiets- en wandelnetwerk te komen. Omdat dit 
een interwijkverbinding betreft zal er geen 
toegang tot de perrons worden voorzien. Er 
zijn voor deze verbinding nog meerdere opties 
in studie voor inpassing en mogelijke gevolgen 
voor het spooremplacement. In een voorlopige 
werkhypothese is een voetgangers en fietsbrug 
ten noorden van het stationsgebouw ruimtelijk 
onderzocht.

Wensbeeld uit de 
gebiedsverkenning van 
de stationsomgeving 
met mogelijke toegang 
tot de twee busstations 
en P+R Station.

21
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Overzicht van de 
mogelijke projecten in 
Maastricht Oost

Mogelijke invulling 
van de nieuwe 
verbindingen door het 
stationsgebied.

Oost-entree & openbare ruimte

Dit onderzoek betreft de uitwerking van het 
strategische doel ‘Van achterkant naar (tweede) 
voorkant’ uit de Ambitienota Over het Spoor. 
De huidige entree sluit hier niet bij aan. Voor de 
herinrichting zijn nog veel verschillende opties 
denkbaar die sterk samenhangen met de te 
maken keuzes voor de stationsverbinding en 
kruisende verkeerscirculatie. Duidelijk is wel dat 
de oost-entree een kwaliteitsimpuls van stedelijke 
schaal nodig heeft. Deze entree kan bijdragen 
aan het verbeteren van de verbindingen met 
de Groene Loper en de aantrekkelijkheid van 
vastgoedontwikkeling aan de oostzijde vergroten. 

Mogelijke variant met 
een verdiept plein, 
harde knip van de 
Meerssenerweg en 
stationstunnel

3
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Verkeerstudie Wyck &  
netwerkstudie IC+ richting &
studie internationale capaciteit

Mobility Hub Maastricht

De gemeente Maastricht is reeds actief bezig met 
het verkennen van de kansen van deelmobiliteit. 
Samen met mobiliteitsaanbieders worden 
pilot projecten opgestart. Naar verwachting zal 
het aandeel deelmobiliteit met de tijd groter 
worden, als aanvulling op of ter vervanging van 
andere modaliteiten. Dit impliceert een bepaald 
ruimtebeslag. Om te bepalen waar de faciliteiten 
voor deelmobiliteit best geconcentreerd worden 
in een mogelijke ‘Mobility hub’ bij de OV-knoop 
Maastricht is bijkomend onderzoek noodzakelijk. 
Ook directe relaties met de knoop worden 
meegenomen (zoals mogelijke koppeling met 
verbinding over spoor en internationaal busstation).

Er zijn verschillende mobiliteitstudies nodig om 
de impact te voorspellen van de aanpassingen 
op en rond de knoop en het netwerk. De 
eerste studie gaat over de inrichting en gebruik 
Stationsstraat. Tweede studie over het gebruik 
van het railnetwerk en intercity verbindingen. En 
derde een verdiepende studie over de effecten op 
de knoop van het uitbreiden van de doorgaande 
internationale railverbindingen.

54

Stationsplein en  
stationswijk Wyck

Mogelijke invulling van de mobility hub aan de oostzijde van 
de knoop met verschillende vormen van (deel-)mobiliteit en 
aanvullende services
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Integraal reizigers & 
gebruikersonderzoek 

Er is in het onderzoek weinig zicht op de reisdoelen 
van de reizigers op de knoop. Gedetailleerde 
gegevens over type reizigers ontbreken. 
Verschillende vervoerders voeren hun eigen 
reizigersenquetes uit, zoals NS die openbaar 
gegevens beschikbaar stelt over de verdeling 
van modaliteiten in voor een natransport van de 
treinreizigers, maar een integraal reizigersonderzoek 
voor het knooppunt Maastricht ontbreekt. 
Nader onderzoek is nodig om in kaart te brengen 
wie de gebruik maken van de OV-knoop als 
(grensoverschrijdende) reiziger en gebruiker. 

Uitstappende NS reizigers in Maastricht
Foto uit Ambitienota

6
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De knoop gefaseerd verder 
ontwikkelen 

HERINRICHTING ENTREE OOST

LOCATIE SINT-MAARTENSCOLLEGE

LOCATIE CENTRUM-OOST

LOCATIE SPOORZONE-OOST

INDICATIE
INVESTERING

€ €  ca. 1-9 mln

€ € €  ca. 10-19 mln

€ € € € ca. 20+ mln (grote investering met zeer hoge bandbreedte)

NOORDELIJKE VERBINDING

VERBINDING STATIONSGEBOUW1

2

3

4

5

6

BOUWSTENEN OV-KNOOP

Om de OV-knoop verder te ontwikkelen staan de 
betrokken partners voor een groot aantal keuzes en 
dilemma’s. Binnen de integrale gebiedsontwikkeling 
zijn er ten aan zien van de OV-knoop verschillende 
‘bouwstenen’ als deelprojecten te onderscheiden. 
De ontwikkeling van de knoop kan over een langere 
periode plaatsvinden en ontwikkelingen gefaseerd 
worden uitgevoerd. 

1

2

3
4

5

6
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Noordelijke verbinding

Verbinding stationsgebouw
De verbinding van het stationsgebouw is onderdeel van het eerder beschreven onderzoek 
transferknelpunt. Er zijn veel verschillende mogelijkheden voor het vervangen van de huidige 
passerelle, de onderstaande inspirerende voorbeelden geven een (incompleet) beeld van mogelijke 
stationsverbindingen.

De ambitienota heeft het strategische doel gesteld om de bestaande spoorbarrière te beslechten met 
een extra spoorverbinding. Deze verbinding ten noorden van het stationsgebouw is bestemd voor 
voetgangers en fietsers en doorbreekt de huidige grens gevormd door het spooremplacement. De 
locatie van deze verbinding zou mogelijk kunnen zijn ter hoogte van de Professor Cobbenhagenstraat en 
Sint Maartenslaan. 

REFERENTIEPROJECTEN

REFERENTIEPROJECTEN

Stationstunnel Leuven

Fietsspiraal Leuven

Stationsverbinding Alkmaar

Moreelsebrug Utrecht

Stationsverbinding Den Bosch

Paleisbrug Den Bosch

€ € €
€ € €

€ € € €

Herinrichting entree oost
De herinrichting van de oost-entree en het bijbehorende omgevingsdomein hangt nauw samen met 
de keuze voor de nieuwe oost-westverbinding door het stationsgebouw. Ook heeft deze ingreep in 
belangrijke mate invloed op het functioneren van de Meerssenerweg. Hierdoor zijn er veel verschillende 
opties mogelijk die nader verkend zullen worden in een aanvullende studie. Aangegeven investeringen 
zijn indicatief en kunnen niet los worden gezien van bijgaande vastgoedontwikkelingen.

REFERENTIEPROJECTEN

Stationsplein Hilversum Stationsplein Apeldoorn Alkmaar achterzijde stationsplein

€ € €
€ € €

1

2

3

Locatie Sint-Maartenscollege
Het Sint-Maartenscollege is een middelbare school met meer dan 1000 leerlingen. Door fusies zal de 
school op korte termijn willen uitbreiden met extra lesruimte. Welke vorm deze uitbreiding zal krijgen is 
nog niet besloten. De school zal desalniettemin profiteren van de ontwikkelingen rond de knoop.

REFERENTIEPROJECTEN

Campus 013, Tilburg Van Hasseltschool, Groningen  Rechtbank Overijssel, Zwolle

€ €€ €

4
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Locatie centrum-oost
Tussen het Sint-Maartenscollege en de Groene Loper ligt op dit moment een terrein van ca. 3 ha 
waarvoor intensieve ruimtelijke ontwikkelingsplannen in de maak zijn. De geplande ontwikkeling omvat 
ca. 260 wooneenheden en voorziet een uitbreiding van het Sint-Maartenscollege en kleinschalige 
werkfuncties. Het plan levert de nodige kritische massa om als centrumgebied te functioneren op 
loopafstand van het station. 

REFERENTIEPROJECTEN

Het Gebouw, Leiden Lieven, Amsterdam-West  

Locatie spoorzone oost
Deze smalle strook langs de oostzijde, tussen het spoor en de Meerssenerweg is momenteel in gebruik 
als fietsenstalling, P+R locatie voor het station en kiss & ridezone. Deze strook zou in de toekomst 
ontwikkeld kunnen worden als verdichting van de stationsomgeving. In dat geval zullen bestaande 
functies naar  -1 verhuizen of moet er binnen de knoop een nieuwe plek voor gevonden worden.

REFERENTIEPROJECTEN

 Stationsomgeving Leuven   

€ € € €

6

5

Entree fietsenstalling station 
Maastricht (2017)
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Mogelijke uitwerking bouwstenen
Ontwerpend onderzoek gebiedsverkenning stationsomgeving Maastricht

1 Fiets- en voetgangersbrug 
Interwijkverbinding tussen de 
Professor Nijpelsstraat en St. 
Maartenslaan aansluitend op de 
Wilhelminabrug over de Maas

2 Mobility hub
Clustering van voor- en natrans-
portmodaliteiten langs Meerssener-
weg met daarboven verdichting 
langs het spoor.

3 St. Maartenscollege
Uitbreiding van de middelbare 
school op de huidige locatie en 
onderzoekslocatie voor komst 
rechtbank.

4 Centrum-Oost
Centrumstedelijke woonbuurt  met 
mix van functies langs Groene 
Loper met bijbehorende voorzie-
ningen.

5 Reizigerstunnel
De variant waarbij met de reizi-
gerstunnel en behoud van de fiets-
verbinding langs Meerssenerweg.

6 Ontvangstplein Oost
Vezonken publiek plein voor Villa 
Wyckerveld als nieuwe entree  
vanuit oost.

7 Internationaal busstation
Behouden op de huidige locatie, 
ondanks de relatief lange afstand 
(250m) tot de treinen. In deze 
situatie wel als onderdeel van de 
spoorkruisende fiets- en voet-
gangersbrug en toegang tot  
mobility hub.

Door ontwerpend onderzoek kunnen de  
ruimtelijke keuzes van de bouwstenen worden 
gevisualiseerd. Hiervoor zijn keuzes gemaakt in 
de vorm van een werkhypothese. Dit beeld is dus 
geen eindbeeld, maar een uitwerking van één 
van de mogelijke oplossingsrichtingen. 

2

1

7

3

4

5
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Verdiepingsonderzoek Maastricht

Werkboek

INTRODUCTIE

DOEL VAN HET WERKBOEK

Het voorliggende werkboek 
is gebruikt als basis voor de 
verslaglegging en als discussiestuk 
tijdens de werksessies. Het document 
bevat de precieze beantwoording 
van de onderzoeksvragen en er 
is in meer detail op de vragen 
ingegaan. Het werkboek is het 
onderliggende document voor de 
rapportage ‘OV-knoop Maastricht: 
verdiepingsonderzoek OV-
knooppunten 2040’ die separaat is 
opgemaakt. 

Rapportage OV-knoop Maastricht Werkboek OV-knoop Maastricht
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WAT?

DOELEN VAN HET ONDERZOEK:

Analyseren huidige en toekomstige situatie 
van het OV Knooppunt Maastricht (dmv 
handelingsperspectief)

Verkennen van kansen en knelpunten 
van het OV Knooppunt Maastricht (dmv 
aanvullende onderzoeksvragen)

Abstraheren landelijke lessen met 
betrekking tot vergelijkbare knooppunten. 
Als input leveren voor het ontwikkelen van 
een landelijke aanpak CRA

1.

2.

3.
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VERDIEPEND ONDERZOEK KNOOPPUNT 
MAASTRICHT IN VIER STAPPEN:

Invullen handelingsperspectief
A.  Huidige situatie
B.  Ambities (beeldvorming toekomstige knoop)

Verdiepend onderzoek
A.  Aanvullende onderzoeksvragen landelijk
B.  Aanvullende onderzoeksvragen Maastricht

Conclusies en advies

1.

2.

3.

4.

HOE?

Eindrapportage
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KWANTITIEVE BENADERING HUIDIG & TOEKOMST

Definitie
Reizigers: Totaal aantal in- en uitstappers die per etmaal op een gemiddelde werkdag gebruik maken van de OV-knoop Maastricht
Gebruikers: Aantal reizigers per etmaal + interwijk passanten + overstappers + gebruikers stationsfaciliteiten + arbeidsplaatsen 
gerelateerd aan OV-knoop (stationsfaciliteiten/ vervoerspersoneel)

REIZIGERS
IN 2018 VERWACHT IN 2040

Sneltram
Hasselt

Aantal in en uitstappers per etmaal

22 900

11 800

250

NVT

LICHTE 
TOENAME

Trein
NS & Arriva

Bus
stad en streek

Bus
internationaal

GROTE
TOENAME

STABIEL

STABIEL

GEBRUIKERS

Overstappers trein 
(alleen NS)

Interwijk passanten 2 300

400
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PLAATS

BEVOLKING

Stationsomgeving (1200m)

Prognoses

Arbeidsplaatsen

Studentplaatsen

Maastricht1

Regio Zuid-Limburg2

Regio Luik3

Regio Aken4

Regio Hasselt5

2 500

1 200

426 700

554 100 

622 700

597 300

118 300

GROTE
TOENAME

LICHTE 
TOENAME

GROEI

GROEI

LICHTE GROEI

STABIEL/
LICHTE GROEI

KRIMP

KWANTITIEVE BENADERING HUIDIG & TOEKOMST

Data: 1) Gemeente Maastricht 2) CBS Statline 3) Overheidsdienst Binnenlandse Zaken  
4) Industrie- und Handelskammer Aachen 5) Statistiek Vlaanderen
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 plaats

 ov-knoop

 mobiliteit

 mens

Positie in netwerk

Ligging in de omgeving

Bereikbaarheid en functiemenging

Omgevingskwaliteit

Knooppuntdomein en positie en oriëntatie

Duurzaamheidseisen

Veiligheid knoop (transfer)

Trein

BTM

Fiets

Auto

Type reizigers

Klanttevredenheid

Veiligheid sociaal

- -

- -

- -

- -

-

-

-

-

+/-

+/-

+/-

+/-

+

+

+

+

++

++

++

++

HUIDIGE SITUATIE

-- Ruim onvoldoende

-  Onvoldoende

+/-  Voldoende

+  Goed

++  Zeer goed

Ingevuld op basis van de 
uitslag van de Mentimeter bij 
werksessie 2.
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BTM

Fiets

Auto
Veiligheid sociaal

Klanttevredenheid

Type reizigers

Trein

Veiligheid knoop (transfer)

Duurzaamheidseisen

Knooppuntdomeinen en 
positie en oriëntatie

Omgevingskwaliteit

Ligging in de omgeving

Bereikbaarheid en 
functiemenging

Positie in het netwerk

PLAATS

MENS

OV-KNOOP

MOBILITEIT

HUIDIGE SITUATIE
Ingevuld tijdens de werkgroep



9

Verdiepingsonderzoek Maastricht

Werkboek

BTM

Fiets

Auto
Veiligheid sociaal

Klanttevredenheid

Type reizigers

Trein

Veiligheid knoop (transfer)

Duurzaamheidseisen

Knooppuntdomeinen en 
positie en oriëntatie

Omgevingskwaliteit

Ligging in de omgeving

Bereikbaarheid en 
functiemenging

Positie in het netwerk

AMBITIE

PLAATS

MENS

OV-KNOOP

MOBILITEIT

Binnenlandse verbindingen scoren 
in de huidige situatie goed (met 
ruimte voor verdere verbetering), 
grensoverschrijdende verbindingen 
scoren onvoldoende.

Aan de westkant scoren deze 
aspecten goed. Aan de oostkant 
onvoldoende. Gekozen is voor een 
voldoende gemiddelde.

Ingevuld tijdens de werkgroep
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 plaats

 ov-knoop

 mobiliteit

 mens

Positie in netwerk

Ligging in de omgeving

Bereikbaarheid en functiemenging

Omgevingskwaliteit

Knooppuntdomein en positie en oriëntatie

Duurzaamheidseisen

Veiligheid knoop (transfer)

Trein

BTM

Fiets

Auto

Type reizigers

Klanttevredenheid

Veiligheid sociaal

- -

- -

- -

- -

-

-

-

-

+/-

+/-

+/-

+/-

+

+

+

+

++

++

++

++

AMBITIE

-- Ruim onvoldoende

-  Onvoldoende

+/-  Voldoende

+  Goed

++  Zeer goed

Noot:  
Na het invullen van de ambities 
tijdens werkgroep 2 is de 
behoefte ontstaan om een 
prioritering aan te brengen in 
de ambities. Het ambitieniveau 
blijft hoog, maar niet alle 
ambities kunnen en hoeven 
tegelijk uitgevoerd te worden. 
Voorstel is om een aantal 
‘focusambities’ te benomen. 
Hiermee is per thema (plaats, 
knoop, mobiliteit, mens) 
een duidelijker onderscheid 
te maken tussen hoofd- en 
bijzaak.

          = Focusambitie
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STAP 1 & 2 INVULLEN 
HANDELINGSPERSPECTIEF

A.  HUIDIGE SITUATIE
B.  AMBITIES VOOR DE   
 TOEKOMST
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PLAATS

OV-KNOOP

MOBILITEIT

MENS
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WAARDERING

STAP 1 HUIDIGE SITUATIE

■

■

■

■

■

■

POSITIE IN HET NETWERK

(EU)REGIONAAL
HUIDIGE SITUATIE

Geografisch sterke internationale ligging in 
Euregio Maas-Rijn. Ook in het regionaal vervoer in 
het Heuvelland voorziet Maastricht een rol.

Zwaarste regionale magneet in Limburg, maar nog 
onderbenut qua potentieel 

Grenzen zijn nog een belangrijke barrière voor 
grensoverschrijdende samenwerking en vervoer

Economische en demografische agglomeratie-
voordelen worden nog onvoldoende benut

Internationale verbindingen zijn ondermaats in 
vergelijking met binnenlandse verbindingen

Drie van de zes perrons betreft kopspoor. Dit 
werkt mogelijk beperkend ten aanzien van de 
toekomstambities voor meer doorgaande treinen.

 ▪ Wat is de positie in het netwerk?
 ▪ Welke functie heeft de OV-knoop?

- - - +/- + ++

plaats

LuikLuik

NamenNamen

TongerenTongeren

GenkGenk

Den BoschDen Bosch

TilburgTilburg
BredaBreda

RotterdamRotterdam

HasseltHasselt

LeuvenLeuven

BrusselBrussel

AntwerpenAntwerpen

Airport BXL
LONDEN 

2H00

HSL

AIRPORT

PARIJS 
1H30

Airport EHV

AkenAken

HeerlenHeerlen

EindhovenEindhoven

NijmegenNijmegen

KeulenKeulen

Düsseldorf Düsseldorf RoermondRoermond

VenloVenlo

SittardSittard

EUregio EUregio 
Maas-RijnMaas-Rijn

MAASTRICHTMAASTRICHT

BERLIJN 
4h00

FRANKFURT
1H30

Airport DUS

Sneltram

INTERNATIONAL

20 km

Railnetwerk verbinding Maastricht (NS, NMBS, DB)

HSL-lijn Duitsland-België 

Internationaal busnetwerk (Flixbus, Eurolines)

Busnetwerk met verbinding naar internationale luchthaven 
(KLM, DB, Flixbus)

OV-VERBINDINGEN MAASTRICHT
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WAARDERING

STAP 1 HUIDIGE SITUATIE

POSITIE IN HET NETWERK
 ▪ Wat is de positie in het netwerk?
 ▪ Welke functie heeft de OV-knoop?

plaats

- - - +/- + ++

STAD EN REGIO

Spartacuslijn Hasselt (gepland)

Spoorcorridor Busvervoer (aanrijroute station)

Busvervoer

MaastrichtMaastricht

Maastricht RandwyckMaastricht Randwyck

Maastricht NoordMaastricht Noord

SphinxkwartierSphinxkwartier

Mosae ForumMosae Forum

Noot: Buslijnen zijn indicatief en 
alleen lijnen met stations-

bestemming afgebeeld

M
aa

s

1200 1200 mmIn het verleden was er een verbinding naar 
Lanaken en Hasselt (Spoorlijn 20). Het tracé tot 
Lanaken is sinds 2011 weer in dienst genomen, 
maar enkel voor goederenvervoer. Er zijn plannen 
om over deze spoorlijn sneltrams te laten rijden 
tussen Hasselt en Maastricht. Naam van het 
project is de Spartacuslijn en de voorlopige 
eindhalte is voorzien aan het Mosae Forum.

Vrijwel al het busvervoer over de Maas 
concentreert zich op de Wilhelminabrug om 
vervolgens via de singel richting de westzijde van 
het station te rijden. Autoverkeer richting het 
station maakt gebruik van de ringweg en gaat 
via de wijk Wyck. Auto's aan de oostzijde maken 
gebruik van de Meerssenerweg.

Maastricht heeft nog twee andere sprinter 
treinstations binnen de gemeentegrenzen: 
Maastricht Noord en Maastricht Randwyck. Beide 
zijn verbonden op het busnetwerk en gelegen 
nabij belangrijke uitvalswegen.

■

■

■

HUIDIGE SITUATIE



15

Verdiepingsonderzoek Maastricht

Werkboek

AMBITIENIVEAU

STAP 2 AMBITIES

POSITIE IN HET NETWERK

AMBITIES
INTERNATIONAAL STATION ALS POORT TOT 
DE EUREGIO
 ▪ Het op een robuuste manier faciliteren van 

(internationale) OV-verbindingen van en naar 
Maastricht

 ▪ Het realiseren van voldoende perroncapaciteit 
voor stads-, streek en internationale lange 
afstandstreinen en -bussen

ROBUUSTE BINNENLANDSE CONNECTIVITEIT
 ▪ Versnellen van de verbinding met Eindhoven 

en verder. Het doorontwikkelen van de 
verbinding met Venlo en Nijmegen

VERBETEREN REISCOMFORT EN NAADLOOS 
OVERSTAPPEN
 ▪ Het faciliteren van moderne 

mobiliteitsdiensten aanvullend op 
het spoorvervoer. Het verbeteren en 
vereenvoudigen van internationale tarifering, 
reisinformatie en ticketingsystemen.

1

2

3

- - - +/- + ++

plaats

In 2040 is Maastricht een hoogwaardige multimodale 
OV-knoop van internationale schaal met sterke 
grensoverschrijdende verbindingen naar Luik, Aken 
en Hasselt als belangrijke pijlers in de (Eu)regio. Er 
wordt hierbij onderzocht of snellere doorgaande 
internationale treinverbindingen mogelijk zijn. 
Binnenlandse verbindingen richting Eindhoven 
worden versneld en komt een snelle verbinding met 
Nijmegen.

De ambitie is om Zuid-Limburg door te ontwikkelen 
als een sterke kennisregio, die in verbinding staat met 
de kennisregio’s om Maastricht heen. Alleen in een 
sterk stedelijk netwerk kan Maastricht meedoen in 
een internationale concurrentiestrijd tussen stedelijke 
regio’s. Hiervoor is meer grensoverschrijdende 
samenwerking nodig. Maastricht staat sterker binnen 
een krachtige regio en de regio is aantrekkelijker door 
een succesvol Maastricht.

 ▪ Wat is de positie in het netwerk in 2040?
 ▪ Welke functie heeft de OV-knoop in 2040?
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Verdiepingsonderzoek Maastricht

Werkboek

WAARDERING

STAP 1 HUIDIGE SITUATIE

Dashboard deur tot deur binnen 10 min lopen 
Inwoners 10472, arbeidsplaatsen 11477

Dashboard deur tot deur binnen 15 min fiets
Inwoners 43807, arbeidsplaatsen 43290 *

 * Er lijkt een fout te zitten in de D2D tool waardoor niet de hele invloedssfeer van het station meegeteld is.
** D2D meet alleen tot aan de landsgrens. Grensoverschrijdend potentieel is niet meegenomen  (zie 
aanvullende vragen)

■

■

■

■

BEREIKBAARHEID & FUNCTIEMENGING

HUIDIGE SITUATIE
12001200mm

Spartacuslijn Hasselt (gepland)

Spoorcorridor

30003000mm

45004500mm

15 15 min fietsmin fiets

15 15 min ebikemin ebike

15 15 min lopenmin lopen
Vrijwel de hele gemeentegrens van Maastricht kan worden 
bereikt binnen 15 min ebike

De OV-knoop heeft een centrale ligging in de stad. 

Binnen 15 fietsen liggen twee kleine treinstations en twee 
toekomstige sneltramstations

Locaties met hoog aantal arbeidsplaatsen liggen net binnen 
of net buiten de grens van 15 min lopen (binnenstad, 
Randwyck campus)

 ▪ Hoeveel inwoners/arbeidsplaatsen/leerlingplaatsen zijn er 
bereikbaar binnen 15 minuten lopen (1200m)

 ▪ Hoeveel inwoners/arbeidsplaatsen/leerlingplaatsen zijn er 
bereikbaar binnen 15 minuten fietsen (3000m)

 ▪ Wat is de menging van het aantal bereikbare mensen?

- - - +/- + ++

plaats

MaastrichtMaastricht

Maastricht RandwyckMaastricht Randwyck

Maastricht NoordMaastricht Noord

MeerssenMeerssen

BundeBunde

EijsdenEijsden

SphinxkwartierSphinxkwartier

Mosae forumMosae forum
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Verdiepingsonderzoek Maastricht

Werkboek

WAARDERING

STAP 1 HUIDIGE SITUATIE

■
■

■

■

■

BEREIKBAARHEID & FUNCTIEMENGING

HUIDIGE SITUATIE
Middelbare school aan oostzijde (± 1000 leerlingen)

Zwaartepunt voorzieningen ligt aan westzijde in wijk Wyck. 

Knoop heeft via de passerelle een beperkte interwijk 
functie oost-west. Deze interwijk heeft geen officiële status.

 ▪ Welke functies zijn er in de directe omgeving van de knoop?
 ▪ Wat is de ligging van de knoop t.o.v. bestemmingen?
 ▪ Heeft het OV knooppunt een specifieke functie door de 

herkomst/ bestemmingen van gebruikers of functies in de 
omgeving?

In directe omgeving oostzijde station voornamelijk wonen 
en (naast school) slechts beperkt aantal voorzieningen. 

Diversiteit van voorzieningen en aanbod is laag. Wyck is 
kleinschalig woon-werkmilieu met beperkt aanbod van 
winkels. Binnenstad heeft een breder aanbod en de grotere 
(keten) winkels

- - - +/- + ++

plaats

20 20 minmin

4 4 minmin

300 300 mm

1200 1200 mm

Binnenstad

M
aa

s

Wyck

Randwyck

Wyckerpoort



18

Verdiepingsonderzoek Maastricht

Werkboek

AMBITIENIVEAU

STAP 2 AMBITIES

AMBITIES
1

2

- - - +/- + ++

BEREIKBAARHEID & 
FUNCTIEMENGING

plaats

VERBETEREN BEREIKBAARHEID OV-KNOOP
 ▪ een optimaal (fijnmazig, direct, comfortabel, 

sociaal veilig) fietsnetwerk in het stationsgebied 
dat aansluit op de Maaskruisende 
fietsverbindingen;

 ▪ een toekomstbestendige verkeerscirculatie 
ten oosten en westen van het spoor met 
een adequate routering van lijnbussen en 
voldoende autobereikbaarheid voor bewoners en 
ondernemers.

VERDICHTING STATIONSOMGEVING
 ▪ ruimtelijke ontwikkelingen bij het OV-knooppunt 

stimuleren, onder andere op kansrijke en passende 
momenten, zoals verhuizingen 

 ▪ deelmobiliteit als onderdeel van de keten en 
bouwplanontwikkeling.

 ▪ in het gebied tussen het station en de groene 
loper komt een verdichting in wonen, toename 
leerling plaatsen door LVO Campus en toename 
arbeidsplaatsen als gevolg van verplaatsing 
rechtbank 

Ongeveer de helft van de fietsers die het spoor
kruisen, passeert daarna ook de Maas. Met de 
geplande ontwikkelingen langs de Groene Loper zal 
dit in 2040 alleen nog maar meer zijn. Dit pleit ervoor 
om een nieuwe fietsverbinding over het spoor te 
laten aansluiten op de Maasbruggen zodat er logische 
fietsroutes ontstaan in een fijnmazig netwerk. Met 
nieuwe fietsverbindingen over het spoor (en ook van 
noord naar zuid) worden ook de potenties van de 
Groene Loper, waarmee de oude barrière van de A2 is 
geslecht, beter benut.

Door verdichting van de stationsomgeving aan de 
oostzijde is er een betere balans in functieverdeling 
tussen oost en west. Er zijn meer arbeids- en 
leerlingplaatsen. De komst van een rechtbank als 
regionale functie wordt onderzocht.

 ▪ Welke functies zijn er in de directe omgeving van de knoop in 
2040?

 ▪ Wat is de ligging van de knoop t.o.v. bestemmingen in 2040?
 ▪ Heeft het OV knooppunt een specifieke functie door de 

herkomst/ bestemmingen van gebruikers of functies in de 
omgeving in 2040?
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Verdiepingsonderzoek Maastricht

Werkboek

WAARDERING

STAP 1 HUIDIGE SITUATIE

■

■

■

■

■

■

LIGGING IN DE OMGEVING

HUIDIGE SITUATIE
Er zijn kansen voor gebiedsontwikkeling aan de oostzijde, 
aanwezigheid van Groene Loper is sterk omgevingsanker. 
De Groene Loper is de ondertunneling van de rijksweg A2 
en verbindt het Geusselt park met de Randwyck campus.

Spoor vormt belangrijke barrière in verbinding oost-west

Buurt Wyck is levendig stationsgebied met voornamelijk 
kleinschalige woon-werk voorzieningen

Geen aantrekkelijke verbinding aanwezig vanaf de knoop 
met het achtergebied Maastricht Oost

Oostkant is sociaal-economisch achtergesteld tov 
Maastricht

De oostelijke en westelijke delen hebben een duidelijk 
verschillend gezicht. Het oosten is daarbij kwalitatief 
minder bedeeld.

 ▪ Beschrijf de plek van de knoop in de omgeving
 ▪ Beschrijf de ligging/ inpassing in de omgeving
 ▪ Aanvullend fotomateriaal

- - - +/- + ++

plaats

20 20 minmin

4 4 minmin

1200 1200 mm

M
aa

s

G
ro

en
e 

lo
p

er

Vastgoed-
ontwikkeling
Groene Loper

Wyck

Binnenstad

300 300 mm
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Werkboekplaats

STAP 1

LIGGING IN DE OMGEVING

(1) Voorzijde (west) stationsgebouw met ingang fietsenkelder,  (2) Achterzijde (oost) met toegang tot passerelle, (3) Busstation stads- en streekvervoer, (4) Zuidelijk gebouwdeel stationsgebouw met taxi-
standplaats, (5) Interieur stationsgebouw met glas-in-lood ramen, (6) Villa Wyckerveld  aan de oostentree, (7) Recent geopend internationaal busstation (oost), (8) Verouderde passerelle stationsgebouw

1

2

3
4
5 8

7
6



21

Verdiepingsonderzoek Maastricht

Werkboek

AMBITIENIVEAU

STAP 2 AMBITIES

AMBITIES
1

2

- - - +/- + ++

LIGGING IN DE OMGEVING

plaats

OPHEFFEN BARRIÈREWERKING SPOOR
 ▪ een fijnmazige en aantrekkelijke fiets en 

wandelstructuur tussen de wijken ten westen en 
oosten van het spoor

 ▪ het herverdelen van verkeersstromen rond de 
knoop en het maken van nieuwe (fiets/ wandel) 
verbindingen

HET ONTWIKKELEN VAN CENTRUM OOST
 ▪ meer economische vitaliteit met een 

hogere sociale participatie van en een 
gezondheidstoename bij de huidige bewoners van 
de oostelijke wijken

 ▪ een gebied dat zich in de toekomst kan 
ontwikkelen tot een concentratie van 
(kleinschalige) economische activiteiten, met 
eventueel op termijn publiekstrekkende functies 
en hogere stedelijke dichtheden

 ▪ een groen stedelijk, aantrekkelijk en 
transformeerbaar gebied tussen het spoor en de 
Groene Loper met toegang tot snelle verbindingen 
naar de andere centra in de Euregio

 ▪ De plek van de knoop in de omgeving in 2040
 ▪ De ligging/ inpassing in de omgeving in 2040

In 2040 zijn de oost-west verbindingen verbeterd 
door de spoorbarrière te verminderen of verzachten. 
Om de barrières te verminderen, moeten de 
verkeersstromen in de stad worden herverdeeld en 
moeten nieuwe verbindingen worden gemaakt.

Met de ontwikkeling van Centrum Oost met 
hogere stedelijke dichtheden zal meer sociale en 
economische vitaliteit naar dit stadsdeel toekomen. 
Dit wordt versterkt door een goede verbinding
met de Groene Loper. De nabijheid van het station 
maakt het gebied uiterst geschikt voor regionale 
functies.
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Werkboek

WAARDERING

STAP 1 HUIDIGE SITUATIE

OMGEVINGSKWALITEIT
 ▪ Hoe ziet de directe omgeving van de knoop eruit?
 ▪ Is er vanuit alle richtingen goed zicht op de entrees?

plaats

■

■

Westzijde
Twee entrees: Zij-entree kopperron en stationshal
Zichtbaarheid vanuit stationsstraat op stationsgebouw/ 
fietsenkelder goed
Zij-entree functioneert als hoofdentree, niet zichtbaar uit 
stationsstraat, wel vanuit busstation
Verwachting (in 2015) was verdeling reizigers gebruik 
stationshal 41% / kopperron 55%
Entrees zijn complementair, maar gebruik van 
stationsgebouw is niet optimaal benut.

Westzijde Oostzijde

Oostzijde
Entree aan zijkant van gebouw, hierdoor is ingang niet 
duidelijk. Voor de ingang ligt de Meerssenerweg barrière, 
een drukke verkeersweg. Mensen moeten de weg 
oversteken om de ingang te bereiken. Verwachting is dat 
4% reizigers gebruik maakt van oostentree. De oostkant 
(achterkant) heeft geen verblijfsruimte, is versnipperd en 
gebied maakt rommelige indruk.

- - - +/- + ++
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Werkboek

AMBITIENIVEAU

STAP 2 AMBITIES

AMBITIES
1

2

- - - +/- + ++

OMGEVINGSKWALITEIT

plaats

TWEEDE VOORKANT VAN HET STATION
 ▪ het inrichten van het station en directe omgeving 

als een gebied waarin iets te beleven valt en 
waarin het prettig toeven is

 ▪ een openbaar gebied met meer ruimte, veiligheid 
en kwaliteit voor voetgangers en fietsers

BARRIÈRE MEERSSENERWEG VERZACHTEN
 ▪ de oversteekbaarheid van de Meerssenerweg 

ter hoogte van het station te verbeteren door 
de huidige verkeersfunctie en -inrichting af te 
waarderen en te investeren in de verblijfsruimte.

Het station van Maastricht verdient na de 
ondertunneling van de snelweg aan de oostkant 
een tweede voorkant. De goede bereikbaarheid 
per spoor stimuleert op die manier een mix van 
wonen en werken, van actieve levendigheid en 
(kleinschalige) economische dynamiek. Dit wordt 
versterkt door goede verbindingen met de Groene 
Loper en de doorontwikkeling van een levendig 
centrum voor Maastricht-Oost. Dit biedt kansen om 
de werkgelegenheid, de veiligheid, de gezondheid, 
het onderwijs en de sociaalmaatschappelijke status 
van bewoners van de buurten rond de Groene Loper 
een impuls te geven.

 ▪ Hoe ziet de directe omgeving van de knoop eruit in 2040?
 ▪ Is er in 2040 vanuit alle richtingen goed zicht op de entrees?
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PLAATS

OV-KNOOP

MOBILITEIT

MENS
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150150mm Internationaal busstationInternationaal busstation

Park & Ride  Park & Ride  
MeerssenerwegMeerssenerweg

K+RK+R

FietsenstallingFietsenstalling

TreinperronsTreinperrons

Park & Ride  Park & Ride  
StationStation

Busstation stads- Busstation stads- 
en streekvervoeren streekvervoer

TaxistandplaatsTaxistandplaats
en K+Ren K+R

FietsenkelderFietsenkelder

huidig

OVERZICHT
OV-KNOOP
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WAARDERING

STAP 1 HUIDIGE SITUATIE

KNOOPPUNTDOMEINEN
 ▪ Zit het knooppunt efficiënt en gebruiksvriendelijk in elkaar?
 ▪ Voldoen de knooppuntdomeinen in omvang en onderlinge ligging?
 ▪ Past het aanbod van voorzieningen bij vraag van het domein?

- - - +/- + ++

ov-knoop

■

■

■

■

■

■

HUIDIGE SITUATIE
Naadloze aansluiting van stad tot bus, taxi en fiets aan 
westzijde

Het stationsgebouw is een rijksmonument en behoort tot 
de mooiste stations van Nederland

Het stationsgebouw voorziet een interwijkverbinding voor 
voetgangers (geen officiële status). Deze verbinding via 
passerelle is van lage kwaliteit.

Aan westkant functioneert zijentree als hoofdentree, 
hierdoor is het stationsgebouw niet optimaal benut incl. 
commerciële potentie

Er is een beperkt ontvangstdomein aan de oostzijde en het 
reisdomein directe omgeving is kwalitatief laag. De trappen 
en passerelle vormen een barrière tot het stationsdomein.

Uitstraling eilandperron waar de internationale trein 
aankomt is kwalitatief laag

150150mm Internationaal busstationInternationaal busstation

Park & Ride  Park & Ride  
MeerssenerwegMeerssenerweg

K+RK+R

FietsenstallingFietsenstalling

TreinperronsTreinperrons

Park & Ride  Park & Ride  
StationStation

Busstation stads- Busstation stads- 
en streekvervoeren streekvervoer

TaxistandplaatsTaxistandplaats
en K+Ren K+R

FietsenkelderFietsenkelder

Voorzieningen volgens 
website NS:

Winkels:
AKO Boekenwinkel
Bloemist
HEMA

Eten en drinken: 
AH to go
Kiosk 
Smullers 
The Döner Company

Services: 
GWK Travelex
Geldautomaat
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AMBITIENIVEAU

STAP 2 AMBITIES

AMBITIES
1

2

3

- - - +/- + ++

KNOOPPUNTDOMEINEN

ov-knoop

NAADLOZE AANSLUITING OP OMGEVING
 ▪ het optimaliseren van het knooppunt 

Maastricht met naadloze aansluitingen op het 
omgevingsdomein en het voor- en natransport, 
met korte looproutes en een goed aanbod van 
aansluitende verbindingen

INTERNATIONALE UITSTRALING
 ▪ het verbeteren van de verblijfskwaliteit in het 

station, perrons en de omgeving tot internationale 
status

VERHOGEN CAPACITEIT STATION
 ▪ verdere verknoping van de internationale 

verbindingen zal leiden tot een intensiever 
gebruik van het station. dit vraagt om aanvullende 
voorzieningen en faciliteiten zowel in het 
stationsgebouw als op de perrons

 ▪ Zit het knooppunt efficiënt en gebruiksvriendelijk in elkaar?
 ▪ Voldoen de knooppuntdomeinen in omvang en onderlinge ligging?
 ▪ Past het aanbod van voorzieningen bij vraag van het domein?

Er ligt een grote uitdaging voor het verbinden van het 
ontvangstdomein met de ingang tot het oostelijke 
reisdomein (via passerelle). Herontwerp van de 
stationstraverse richting oost zal een belangrijke 
opgave zijn tot 2040 (zie Veiligheid knoop). 

De internationale uitstraling van het stationsgebouw 
zal worden uitgebreid tot aan de perrons en 
omgevingsdomein van het station. Verblijfskwaliteit in 
het reisdomein zal daarmee worden verbeterd.
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STAP 1 HUIDIGE SITUATIE

DUURZAAMHEIDSEISEN
 ▪ Past het gebouw op het huidige gebruik?
 ▪ Is het flexibel in capaciteit en inrichting?
 ▪ Is het een energieneutraal knooppunt?
 ▪ Wordt er energieneutraal vervoer toegepast?

- - - +/- + ++

ov-knoop

■

■

■

■

Alle stadsbussen van Arriva in Maastricht zijn volledig 
elektrisch. NS rijdt met alle treinen sinds 2017 op groene 
stroom. Een gedeelte van de Arriva en NMBS treinen rijdt 
op groene stroom.

Het stationsgebouw is gebouwd in 1915 en gaat nog steeds 
mee. Dit is duurzaam op zich. Op dit moment ondergaat 
het gebouw grondige renovatie. 

Door het monumentale karakter is het gebouw niet 
energiezuinig. En duurzaamheidsaanpassingen, zoals het 
plaatsen van zonnepanelen, is niet evident.

Op dit moment zijn er veel leegstaande ruimten (m.n. 
bovengedeelte en zuidelijk gebouwdeel). Dit wordt 
gedeeltelijk opgevangen door tijdelijk gebruik.

Leegstaande gebouwdelen 
uit het renovatiemasterplan
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AMBITIENIVEAU

STAP 2 AMBITIES

DUURZAAMHEIDSEISEN

ov-knoop

AMBITIES

2

1

3

- - - +/- + ++

TOEKOMSTBESTENDIG KNOOPPUNT
 ▪ de OV-knoop is in 2050 circulair, energieneutraal 

en klimaatbestendig.

DUURZAAM VERVOER
 ▪ volledig elektrisch openbaar vervoer van 

hernieuwbare bron in 2030
 ▪ moderne mobiliteitsdiensten aanvullend op het 

spoorvervoer (MaaS), vanuit de wetenschap dat 
trein- en aanvullende (collectieve of gedeelde) 
vervoersystemen de minste uitstoot van CO2 en 
belasting van de luchtkwaliteit veroorzaken.

EEN MONUMENTAAL GEBOUW MET SLIM 
RUIMTEGEBRUIK
 ▪ ingebruikname van leegstaande ruimten
 ▪ toevoegen van functies aan stationsgebouw 

en -omgeving met waar mogelijk meervoudig 
functiegebruik (ideeën uit co-creatie Stad en 
Spoor: bibliotheek, apotheek, horeca, winkels, 
etc.).

 ▪ verbeteren wacht- en verblijfsklimaat (ideeën 
uit co-creatie Stad en Spoor: grand café, 
zitgelegenheden, lees- en werkplekken, groen, 
lichtkunst, gezond eten, etc.).

 ▪ Past het gebouw op het huidige gebruik?
 ▪ Is het flexibel in capaciteit en inrichting?
 ▪ Is het een energieneutraal knooppunt?
 ▪ Wordt er energieneutraal vervoer toegepast?

Maastricht ambieert in 2040 een duurzame knoop te 
zijn die rekening houdt met de brede thematiek van 
duurzaamheid. Thema’s die daar ieder geval onder 
vallen zijn:
 ▪ Duurzaam gebouwbeheer
 ▪ Duurzaam energiegebruik voor het 

knooppuntdomein en vervoersdiensten
 ▪ Grondstoffen en materialen
 ▪ Natuur en milieu
 ▪ Sociale duurzaamheid
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WAARDERING

STAP 1 HUIDIGE SITUATIE

VEILIGHEID KNOOP 
(TRANSFER)
 ▪ Zijn er transferknelpunten op de knoop?

- - - +/- + ++

ov-knoop

■

■

■

De traverse is onaantrekkelijk, moeilijk vindbaar/zichtbaar 
en op bepaalde tijdstippen sociaal onveilig.

per etmaal

per etmaalper etmaal

Stijgstructuur tot traverse is door een trap en lift, geen 
roltrappen of ruimte hiervoor, beperkte afhandelcapaciteit, 
weinig comfort

Langere looproutes naar eilandperron, overstap kost extra 
tijd

Interwijk voetgangers dat via het station (passerelle) loopt en niet het 
openbaar vervoer gebruikt wordt ingeschat op 2300 per etmaal.
Passerelle tussen stationshal en eilandperron: ca. 9200 voetgangers/ 
etmaal. Passerelle tussen eilandperron en Meerssenerweg ca. 3650 
voetgangers/etmaal
Uit: Sweco en Goudappel Coffeng (2016) Eén plan voor stad en spoor 
in Maastricht: Gegevens en prognoses

HUIDIGE SITUATIE

3 6503 650 2 3002 300

9 2009 200

■ Het stijgpunt op het eilandperron 5/6 en de traverse zijn 
krap bemeten. Sinds 2014 is de belasting van dit perron 
toegenomen en deze zal in de toekomst nog verder 
toenemen. Op termijn zal daarom uitbreiding van de 
stijgpuntcapaciteit op dit perron en uitbreiding van de 
traverse wenselijk zijn.

Veiligheid:

Comfort/beleving:

Foto's met toegang tot eilandperron en huidige staat van passerelle
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AMBITIENIVEAU

STAP 2 AMBITIES

VEILIGHEID KNOOP 
(TRANSFER)

ov-knoop

AMBITIES
1

2

- - - +/- + ++

EEN AANTREKKELIJKE STATIONSVERBINDING
 ▪ een nieuwe comfortabele loop- en fietsverbinding 

ter hoogte van het stationsgebouw

EEN TOEGANKELIJKE STATIONSVERBINDING
 ▪ een ook voor niet reizigers toegankelijke interwijk 

verbinding tussen Wyck en Wyckerpoort
 ▪ een verbinding die voldoet aan de eisen van 

mindervalide personen, zoals senioren

Het herontwerp van de stationstraverse richting oost 
zal een belangrijke opgave zijn tot 2040. De ambitie 
is om de huidige smalle en verouderde passerelle 
te vervangen door een nieuwe aantrekkelijkere 
verbinding ter hoogte van het stationsgebouw. 
Met de nieuwe verbinding kan het huidige 
capaciteitsknelpunt worden opgelost en wordt meer 
comfort geboden voor de huidige en te verwachte 
reizigersstromen. 

 ▪ Transferknelpunten in 2040
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WAARDERING
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TREIN
 ▪ Hoeveel intercity’s?
 ▪ Hoeveel sprinters?

- - - +/- + ++

mobiliteit

■

■

■

■

■

■

Buitenlandse verbinding is zwak. Verbindingen zijn niet 
frequent en van lage snelheid. Drielandentrein (1x p/u) rijdt 
nog niet door naar Luik. Geen snelle aansluiting op het HSL 
netwerk door België en Duitsland. Potentie onbenut.

Binnenlandse verbinding is goed: 2 IC treinen per uur per 
richting. Verschillende sprinters naar Sittard, Heerlen en 
Randwyck.

Vertrekkende IC treinen hebben veel capaciteit en zijn 
relatief rustig qua reizigersaantallen

Stoptreinverbinding NMBS en NS met België (1 per uur). 

Treinmateriaal stoptrein NMBS (richting Luik) heeft 
versleten uitstraling

Doorgaande treinen op spoor 4-5-6
IC’s uit Eindhoven keren op spoor 1-2-3 
Beperkte doorgaande verbindingsmogelijkheid

Trein richting Roermond 2 keer per uur (Arriva)
Trein richting Heerlen 4 keer per uur (2x Arriva stoptrein. 2x Arriva sneltrein)
Trein richting Alkmaar of Enkhuizen 2 keer per uur (NS intercity)
Trein richting Aken 1 keer per uur (Arriva sneltrein, rijdt door vanaf Heerlen)
Trein richting Maastricht Randwyck 4 keer per uur (Arriva stoptrein)
Trein richting Maastricht Randwyck en Luik 1 keer per uur (NMBS stoptrein)

HUIDIGE SITUATIE

BELGIË 

DUITSLAND

0h300h30

0h560h56

0h54

0h321h37

0h22

Parijs 
Londen

Ruhrgebied
Frankfurt
Dortmund

VERBINDINGEN HUIDIG

Intercity

Drielandentrein Maastricht Aken

Sprinter verbinding

Busverbinding

HSL België - Duitsland

1h
00

1h10

Randstad Nijmegen

Aantal treinen per uur (per richting)
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AMBITIENIVEAU

STAP 2 AMBITIES

TREIN

mobiliteit

AMBITIES
1

2

- - - +/- + ++

VERSTERKEN INTERNATIONALE VERBINDINGEN
 ▪ Versnellen van binnenlandse verbindingen 

richting Eindhoven en Nijmegen.
 ▪ Hoogwaardige en frequente internationale 

verbindingen met aansluiting op het HSL 
netwerk.

TECHNOLOGISCHE INTEGRATIE
 ▪ Vormgeven van innovatief, slim en efficiënt 

vraaggestuurd vervoer (MaaS)

 ▪ Hoeveel intercity’s?
 ▪ Hoeveel sprinters?

Valkenburg
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Luik Guillemins 
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Sittard

Roermond

Venlo

M
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Hasselt

Randstad

BELGIË 

DUITSLAND

Nijmegen

0h35

Parijs 
Londen

Ruhrgebied
Frankfurt
Dortmund

VERBINDINGEN 2040

Intercity

Drielandentrein doorgetrokken tot Luik

Sprinter verbinding

Spartacuslijn Hasselt (tram)

Snelbus Maastricht - Aken

HSL België - Duitsland
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BUS EN TRAM
 ▪ Wie is de concessiehouder?
 ▪ Het aantal bussen en trams?
 ▪ Bereikbaarheid knoop per bus/tram (binnen 10 min)

- - - +/- + ++

mobiliteit

■

■

■

■

■

Onlangs opgeleverd internationaal busstation aan oostzijde 
voorziet in (grensoverschrijdende) lange afstand reizen, 
maar heeft ligging relatief ver van treinstation (300m)

In minder dan 10 minuten ben je met de bus in de 
binnenstad.

Nagenoeg alle stad- en streekbussen beginnen of eindigen 
bij station Maastricht.

Recent heringericht busstation aan westzijde van het 
station met concentratie van stad- en streekbussen. Dit 
bestaat uit twee eilandperrons: één voor het stadsvervoer 
(zuidelijk deel) en één voor het streek- en internationale 
vervoer van Arriva, De Lijn en TEC (noordelijk deel).

Voorlopig geen tramhalte van Spartacuslijn richting 
Hasselt bij het station voorzien. Hierdoor is de tram geen 
onderdeel van het OV-knooppunt.

HUIDIGE SITUATIE

Stadsbussen (consessiehouder Arriva)
Lijn 1: (Oud Caberg) – Malberg – Centrum – Station – MUMC – De Heeg
Lijn 2: Oud Caberg – Centrum – Station –Scharn – Heer – De Heeg
Lijn 3: Wolder – Centrum – Station – Nazareth
Lijn 4: Valkenburg – Scharn – Station – Centrum – Pottenberg – Caberg
Lijn 5: Daalhof – Centrum – Station – MUMC+ – Heugem
Lijn 6: Daalhof – Centrum – Station – De Geusselt – Amby
Lijn 7: Station – Centrum – Randwyck
Lijn 8: Centrum – Station – Bemelen – Valkenburg
Lijn 9: Villapark – Centrum – Station – Limmel – Borgharen – Bunde
Lijn 15: Centrum – Station – Heugemerveld – Eijsden

Streekbussen (consessiehouder Arriva)
Lijn 30: Sittard – Maastricht Airport – P+R Maastricht Noord – Station
Lijn 57: Station – Noorbeek – Epen – Gulpen 
Lijn 62: Station – Centrum – Vroenhoven  – Tongeren
Lijn 63: Station – Centrum – Lanaken  – Opgrimbie – Eisden

Regionale bussen (vervoerders De Lijn en TEC)
Lijn 20a: Station – Hasselt (rechtstreeks)
Lijn 45: Station – Hasselt (via Genk)
Lijn 78: Station – Luik
Lijn 350: Station – Aken

Nationale/internationale bussen (totaal: 134 vertr. ritten/week)
Flixbus (20 directe, 80 indirecte bestemmingen) 
Eurolines (aantal bestemmingen onbekend)  
DB (Luik – Station Maastricht – Dusseldorf) 
KLM (Station – Maastricht Airport – Eindhoven Airport – Schiphol)

frequentie p/u
Spits Dal
4x 4x
2x 2x
2x  2x
2x  2x
2-4x 2-4x
4x 4x
2x 2x
1x 1x
1-2x 1-2x
2x 2x

2x 2x
2x  1-2x
1-2x 1x
1-2x  1x

2x 2x
1x 1x
1x 1x
2-4x   4x

134 vertr. 
ritten/week
2x per dag
2x per dag
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STAP 2 AMBITIES

BUS EN TRAM

mobiliteit

AMBITIES
1

2

3

- - - +/- + ++

VOORRANG VOOR DE BUS
 ▪ aanrijroutes voor de bus worden verbeterd, om 

reistijd te verkorten en bereikbaarheid te vergroten

INBEDDING VAN HET INTERNATIONAAL 
BUSSTATION
 ▪ de aansluting van het internationale busstation 

met de rest van de OV-knoop en centrum van 
Maastricht worden verbeterd

 ▪ het internationaal busstation heeft comfortabele 
wachtvoorzieningen

DOORTREKKEN SPARTACUSLIJN
 ▪ de spartacusverbinding met Hasselt krijgt een halte 

aan het station maastricht
 ▪ inpassing van de tramhalte wordt zorgvuldig 

gedaan binnen de beperkte ruimte

 ▪ Bereikbaarheid knoop per bus/tram (binnen 10 min)

4 TECHNOLOGISCHE INTEGRATIE
 ▪ Vormgeven van innovatief, slim en efficiënt 

vraaggestuurd vervoer (MaaS)
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FIETS EN LOPEN
 ▪ Het aandeel reizigers dat per fiets naar de knoop komt
 ▪ Het aantal parkeerplekken, bewaakt, onbewaakt en bezettingsgraad

- - - +/- + ++

mobiliteit

■ Er is er relatief veel (49%) natransport te voet. Het aantal 
ligt in lijn met andere (grote) stations in Zuid Limburg. 
Heerlen 47%, Sittard 51%. Reden hiervoor kan zijn dat er 
relatief veel bezoekers per trein komen zonder beschikking 
over eigen vervoer.

■

■

■

Transport per fiets naar het station is relatief hoog (voor 
35% en na 13%) in verhouding met andere stations in Zuid 
Limburg. Echter verwacht is dat dit totaal nog onder het 
Nederlandse gemiddelde ligt.

Fietsparkeren oostzijde heeft een lage kwaliteit en 
capaciteit. Er is nauwelijks ruimte voor uitbreiding.

Relatief veel deelfietscapaciteit, maar gemiddeld gebruik is 
nog laag.

HUIDIGE SITUATIE

Aandeel reizigers dat per fiets naar 
de knoop komt (aandeel NS)
Voortransport: 35% 
Natransport: 13%

Aandeel reizigers dat te voet naar 
de knoop komt (aandeel NS)
Voortransport: 26%
Natransport: 49%

Er zijn 20 Nextbikes aanwezig en 272 OV-
fietsen. Gemiddeld gebruiken 90 reizigers 
per dag een OV-fiets. 

Aan westzijde is een ondergrondse 
bewaakte fietsenstalling met 1200/2600 
plaatsen (bez/cap). De bewaakte stalling is 
open wanneer er treinen rijden. Oostzijde 
zijn 484/618 (bez/cap) plaatsen onbewaakt 
en buiten.

Reg. busstation

Reg. busstation

Richting centrum Maastricht

Richting centrum Maastricht

Verlaten station

Verlaten station

(Eu)regionale treinen 

Intercity treinen 

Overstap trein

Overstap trein

Overstap bus

Overstap bus

Richting Maastricht Oost

Richting Maastricht Oost

Int. busstation

Int. busstation
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STAP 2 AMBITIES

FIETS EN LOPEN

mobiliteit

AMBITIES
1

2

- - - +/- + ++

STIMULEREN FIETSGEBRUIK IN VOOR- EN 
NATRANSPORT
 ▪ groei van het aandeel lopen en fietsen in de modal 

split, ter vervanging van stedelijke autoritten.
 ▪ aansluiting van de OV-knoop verbeteren op 

kwalitatief hoogwaardige fietsverbindingen 
(afstanden tot circa 15 km) en hiermee de trein-
fiets combinatie voor lange afstand te versterken

FACILITEITEN VOOR FIETSPARKEREN VERBETEREN
 ▪ beter faciliteren fietsparkeren aan oostzijde station
 ▪ stimuleren van deelfietsgebruik

 ▪ Het aandeel reizigers dat per fiets naar de knoop komt
 ▪ Het aantal parkeerplekken, bewaakt, onbewaakt en bezettingsgraad

3 TECHNOLOGISCHE INTEGRATIE
 ▪ Vormgeven van innovatief, slim en efficiënt 

vraaggestuurd vervoer (MaaS)
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AUTO
 ▪ Aandeel reizigers dat per auto naar de knoop komt
 ▪ Aantal auto parkeerplaatsen betaald, onbetaald en 

bezettingsgraad P+R

- - - +/- + ++

mobiliteit

■

■

■

■

Primaire doelgroep van het P+R terrein bij het 
Maastrichtse station is de lange afstandsreiziger (peil 
2010).

Er is voldoende P+R capaciteit voor autoparkeren 
rondom het station. Treinreizigers krijgen korting bij het 
afrekenen.

Aanrijroutes van de auto en aansluiting op de wegennet 
aan de westkant van de OV-knoop zijn niet direct en 
rijden door Wyck. Oostkant heeft door Meerssenerweg 
wel directe aansluiting, maar dit vormt tegelijk een 
belangrijke barrière

K+R westzijde is onvoldoende duidelijk geregeld door 
mening met taxi standplaats

Drie parkeergarages in de directe 
omgeving (allen betaald), twee die 
feitelijk bij het station horen:

QPark P+R station 340 plaatsen
QPark Meerssenerweg 66 plaatsen
Bezettingsgraad (bez/cap): 288/406
Deze twee P+R geven korting voor 
treinreizigers.

QPark De Colonel (geen officiele P+R 
locatie) 296 plaatsen 
Bezettingsgraad onbekend. Geen 
korting voor treinreizigers.

Taxistandplaats geconcentreerd aan de centrumkant aan het plein. 
Aandeel reizigers per taxi naar de knoop (aandeel NS reizigers):
Voortransport: 0% / Natransport: 1%

Kiss and ride aan beide zijden van station
Aandeel reizigers dat (als passagier) per auto naar de knoop (aandeel NS reizigers):
Voortransport: 7% / Natransport: 7%

Aandeel reizigers dat (als bestuurder) per auto naar de knoop (aandeel NS reizigers):
Voortransport: 4% / Natransport: 5%

P+R

P+R

P+R

Wyck
M

eerssenerw
eg

■ Aandeel dat per auto naar de knoop komt is in lijn met 
andere grote Nederlandse treinstations, maar iets lager 
dan stations in zuid Limburg
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STAP 2 AMBITIES

AUTO

mobiliteit

AMBITIES
1

2

- - - +/- + ++

ONDERSTEUNING VAN SCHOON AUTOGEBRUIK
 ▪ stimuleren schoner wagenpark, aanjagen emissie-

loos vervoer en faciliteren bijbehorende (laad)
infrastructuur. 

 ▪ ruimte bieden aan deelmobiliteit gebaseerd op 
beïnvloeding van autobezit en - gebruik.

VERPLAATSEN VAN AUTODRUK STATION
 ▪ afvangen van de auto gebruikers die geen gebruik 

maken van de IC-verbinding van Maastricht, 
bij stations buiten of aan de rand van de stad: 
Park&Ride en Park&Bike

 ▪ aantakken van Parallelweg op de Noorderbrug zal 
directe autotoegang tot station mogelijk maken.

 ▪ Aandeel reizigers dat per auto naar de knoop komt
 ▪ Aantal auto parkeerplaatsen betaald, onbetaald en 

bezettingsgraad P+R

3 TECHNOLOGISCHE INTEGRATIE
 ▪ Vormgeven van innovatief, slim en efficiënt 

vraaggestuurd vervoer (MaaS)



41

Verdiepingsonderzoek Maastricht

Werkboek

PLAATS

OV-KNOOP

MOBILITEIT

MENS



42

Verdiepingsonderzoek Maastricht

Werkboek

WAARDERING

STAP 1 HUIDIGE SITUATIE

TYPE REIZIGERS

 ▪ Wat is het reismotief van de reizigers?
 ▪ Wat is de gemiddelde leeftijd van de reiziger?

- - - +/- + ++

mens

■

■

De totale buitenlandse pendel naar Maastricht  was 
(in 2016) 5800, waarvan 5300 uit België en 500 uit 
Duitsland. 

Er is beperkt zicht op het type reizigers, reisdoelen en 
gebruikers van de OV-knoop. Gedetailleerde gegevens 
over type reizigers en ketenreis ontbreken. Vervoerders 
voeren hun eigen onderzoeken uit. Reisgegevens 
verkrijgbaar via TLS zijn kostbaar en kennen een lange 
doorlooptijd.

HUIDIGE SITUATIE

■

■

In vergelijking met andere NS stations kent Maastricht 
een hoog percentage daluur gebruikers (66%). Mogelijke 
verklaring hiervoor is een groot aantal recreatieve 
bezoekers van Maastricht.

Maastricht kent een breed publiek grensoverschrijdende 
reizigers dat bestaat uit scholieren, studenten, 
werkenden en recreanten. Gedetailleerde informatie 
over de precieze verdeling ontbreekt.

Verdeling van vertrekkende 
NS reizen over de dag

Maastricht 
Ochtendspits: 14% 
Avondspits: 20% 
Daluren: 66%

Sittard 
Ochtendspits: 21%
Avondspits: 19%
Daluren: 60%

Heerlen
Ochtendspits: 19%
Avondspits: 18%
Daluren: 62%

Dordrecht
Ochtendspits: 30%
Avondspits: 13%
Daluren: 56%

Uit: NS Jaarverslag 2018
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STAP 2 AMBITIES

TYPE REIZIGERS

mens

AMBITIES

1

- - - +/- + ++

VOOR ALLE REIZIGERS
 ▪ de OV-knoop is voor gebruikers laagdrempelig, 

aangenaam en inclusief

2 INTERNATIONALE ALLURE
 ▪ station is ingericht op een breed publiek, 

waaronder grensoverschrijdende reizigers, dit 
zie je o.a. door meertalige bewegwijzering en 
behulpzaam personeel

 ▪ de knoop heeft een internationale uitstraling

 ▪ Wat is het reismotief van de reizigers in 2040?
 ▪ Wat is de gemiddelde leeftijd van de reiziger in 2040?
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KLANTTEVREDENHEID

 ▪ Percentage reizigers dat een 7 of hoger geeft
 ▪ Welke thema’s scoren laag?

- - - +/- + ++

mens

■

■

Klanttevredenheid (dat een 7 of hoger geeft) beleving 
NS station Maastricht is 78%, net iets hoger als het 
gemiddelde in Nederland (76%)

Noot hierbij is dat stationsgebouwen met een 
monumentaal karakter over het algemeen hoger scoren 
dan moderne stationsgebouwen. Hierdoor kan de 
feitelijke tevredenheid minder hoog uitvallen.

Veel genoemde verbeterpunten zijn:
 ▪ Sfeer
 ▪ Beschutting
 ▪ Winkels 

Themas die laag scoren zijn:
 ▪ Wachttijdbeleving
 ▪ Sfeer

HUIDIGE SITUATIE

Top 5 antwoorden wat moet verbeterd worden?
1. Sfeer, uitstraling, aangezicht
2. Beschutting wind, regen, kou
3. Winkels, voorzieningen, faciliteiten
4. Wachtruimten
5. Station en omgeving

uit: Stationsbelevingsmonitor (2020) i.o.v. NS en ProRail
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KLANTTEVREDENHEID

mens

AMBITIES
1

- - - +/- + ++

REIZIGERSERVARING VERBETEREN
 ▪ een sfeervol station met voelbare Limburgse 

gastvrijheid begint al op de OV-knoop
 ▪ divers aanbod van winkels, voorzieningen, 

eetgelegenheden en aanvullende diensten

2 AANDACHT VOOR KWETSBARE REIZIGERS
 ▪ op peil houden van mobiliteit van senioren, en 

gebruikers met een beperking bij voorkeur lopend 
en fietsend of in het reguliere openbaar vervoer.

 ▪ Percentage reizigers dat een 7 of hoger geeft in 2040
 ▪ Welke thema’s worden verbeterd voor 2040?
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VEILIGHEID SOCIAAL

 ▪ Wat zeggen reizigers over de sociale veiligheid op de knoop?
 ▪ Wat is er bij de gemeente bekend over de sociale veiligheid 

op de knoop?

- - - +/- + ++

mens

■

■

■

De stationstraverse is geen officiële publieke doorgang. 
Om deze reden sluit men ‘s nachts de traverse en 
stationsgebouw af. Gebruikers buiten treinreistijden 
kunnen hierdoor alleen gebruik maken van de 
Scharnertunnel en die wordt ervaren als sociaal onveilig.

De omgeving rond de oostzijde van het station 
(Wyckerpoort) is de afgelopen jaren veiliger geworden 
en wijkt niet veel af van het gemeentelijke gemiddelde. 
Uit de gemeentelijke Veiligheidsmonitor 2019: "Ook voor 
de ontwikkeling van de veiligheidsbeleving geldt dat de 
verbetering een brede basis heeft, en veelal al langer 
gaande is. Het onveiligheidsgevoel in de eigen buurt is 
sinds 2015 afgenomen van 41 naar 25%. Met name bij 
plekken waar groepen jongeren rondhangen, nabij het 
station en rondom uitgaansgelegenheden voelen minder 
inwoners zich wel eens onveilig".

Waarderingscijfer stationsmonitor
veiligheid:  7,4
orientatie: 7,8

HUIDIGE SITUATIE

Doorgang Scharnertunnel voor fietsers  (boven) en voetgangers (beneden)
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VEILIGHEID SOCIAAL

mens

AMBITIES
1

- - - +/- + ++

VEILIG EN AANGENAAM STATION EN OMGEVING
 ▪ De verbindingen door en rond het stationsgebouw 

en omgeving zijn (sociaal) veilig en comfortabel
 ▪ het stationsgebouw is een veilige en aangename 

verblijfplaats

 ▪ Wat zeggen reizigers over de sociale veiligheid op de knoop?
 ▪ Wat is er bij de gemeente bekend over de sociale veiligheid 

op de knoop?
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A.  TRENDS & ONTWIKKELINGEN
B.  ALGEMENE AANVULLENDE VRAGEN
C.  SPECIFIEKE AANVULLENDE VRAGEN
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STAP 3 VERDIEPEND ONDERZOEK

TRENDS & ONTWIKKELINGEN
werken/leren op afstandsociaal-maatschappelijke ontwikkeling technologische ontwikkeling

observaties

 ▪ Digitalisering en telewerken nemen een vlucht. 
Er is echter nog veel onzekerheid over gevolgen 
op lange termijn. Verwachting op termijn is dat 
er meer werk op afstand zal plaatsvinden met 
flexibele werktijden. 

 ▪ KIM studie ‘Mobiliteit en de coronacrisis’:1 
- Totale afgelegde afstand is afgenomen met 68% 
ten opzichte van vóór de coronacrisis 
- Ca. 27% van de thuiswerkers verwacht ook 
na de coronacrisis vaker te gaan thuiswerken; 
Ca. 36% van degenen die nu meer op afstand 
vergaderen verwachten dit na de coronacrisis 
vaker te gaan doen; slechts een klein deel van de 
scholieren en studenten verwachten vaker thuis 
onderwijs te volgen (ca. 13%). 
- Het overgrote deel (ca. 80%) van de mensen 
verwacht na de coronacrisis weer terug te gaan 
naar het vervoerwijzegebruik van voor de crisis.

impact knooppunt maastricht

 ▪ Spreiding van reizigers in de spits leidt tot 
constanter gebruik van OV-knoop over de dag

 ▪ Mogelijk lager gebruik van OV-knoop door 
afname reizigers, verhoogd gebruik individuele 
vervoersmiddelen in voor- en natransport

 ▪ OV-knoop als centrale ontmoetings-/ 
vergaderplaats wanneer men fysiek afspreekt.

observaties

 ▪ Vraaggestuurd vervoer/ vervoer op afroep zal 
steeds verder worden geïntegreerd in het OV

 ▪ Mobility as a Service (MaaS) staat voor een 
transitie in mobiliteit. De consument koopt 
mobiliteit, in plaats van te investeren in private 
transportmiddelen. De eigen auto maakt in 
toenemende mate plaats voor een situatie waarin 
mobiliteit een dienst wordt. Als dit doorzet kan 
het gebruik van de trein sterk gaan toenemen. 
Ook het comfort en gebruiksgemak van een 
(keten-)reis met openbaar vervoer zal worden 
verhoogd1.

impact knooppunt maastricht

 ▪ Hangt in sterke mate af van houding (mate 
van reguleren) van gemeente tegenover MaaS 
aanbieders 

 ▪ Ruimte reserveren voor vraaggestuurde 
mobiliteit. Meer ruimte voor deelmobiliteit en 
kleinschalig OV

1 Ecorys (2017) Ruimtelijk-economische visie Stad en Spoor Maastricht 20-11-2017
1 KIM (2020) ‘Mobiliteit en de coronacrisis’ Effecten van de coronacrisis op
mobiliteitsgedrag en mobiliteitsbeleving. April 2020

observaties

 ▪ Steden worden ingericht om gezond gedrag te 
stimuleren: korte verplaatsingen als een vorm 
van sport en recreatie. De inrichting van de 
woonomgeving kan hier een stimulerende rol in 
spelen. Een gezonde leefomgeving gaat verder 
dan de klassieke milieuthema’s.

 ▪ Voor de Nederlandse regio Zuid Limburg in zijn 
geheel wordt demografische krimp en vergrijzing 
voorspeld, vooral na 2030. Opvallend binnen deze 
voorspelling is dat de stad Maastricht licht zal 
groeien.

 ▪ Omliggende (EU)regio kent lichte groei, deze 
concentreert zich naar verwachting in België. 

impact knooppunt maastricht

 ▪ Constant aantal binnenlandse gebruikers van de 
OV-knoop

 ▪ Potentiële groei van aantal grensoverschrij-
dende gebruikers van OV-knoop

 ▪ Inrichting OV-knoop verbeteren voor senioren 
(wachtvoorzieningen/ bijpassende faciliteiten/ 
verkorten loopafstanden/ comfortabele  
stijgstructuren)

 ▪ Faciliteren van gezonde vervoersvormen van en 
naar OV-knoop zoals lopen en fietsen.
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gebruik fiets/e-fiets ontwikkelingen autoverplaatsingen internationalisering/recreatie

observaties

 ▪ Gemeente Maastricht houdt rekening met 2% 
groei in fietsgebruik per jaar

 ▪ Landelijk worden meer e-fietsen dan normale 
stadsfietsen verkocht. Ook het gebruik neemt 
fors toe: Ongeveer een vijfde van de totale 
fietsafstand wordt afgelegd met een e-fiets en 
gemiddeld 5,1 kilometer, ten opzichte van 3,5 
kilometer met de reguliere fiets. Het aandeel 
65-plussers neemt af en met name het aandeel 
werkgerelateerde verplaatsingen neemt toe1.

 ▪ Combinatie van OV en (e-)fiets wint aan kracht 
en op sommige trajecten bijna even snel als 
verplaatsing met de auto. 

impact knooppunt

 ▪ Toename van aantal fietsen kan in toekomst 
leiden tot verhoogde druk op stallingscapaciteit

 ▪ Om in de toenemende stroom van fietsen naar 
het station te kunnen voorzien dienen er veilige 
een aangename aanrijroutes naar OV-knoop te 
komen, ook voor fietsen met hogere snelheden 
(e-bike, pedelec).

observaties

 ▪ Modal share van auto in Zuid Limburg is hoog. 
 ▪ Landelijke opkomst van elektrisch wegvervoer 

verloopt gestaag. Op dit moment zijn de 
aantallen elektrische voertuigen op het totale 
wagenpark met enkele procenten nog minimaal. 
Streven van kabinet is dat uiterlijk in 2030 elke 
nieuwe personenauto emissieloos is.1

 ▪ Zelfrijdende auto’s zijn in zicht. Het volledig 
autonoom verplaatsen in alle situaties en 
op alle trajecten duurt in de meest gunstige 
voorspellingen nog minstens tien tot vijftien jaar. 
In de meest ongunstige voorspellingen gebeurt 
het nooit.2

 ▪ Grote groei van deelauto’s blijft nog uit. Het 
huren of delen van mobiliteit kan op dit moment 
op beperkte belangstelling rekenen. Slechts 
6% van de bevolking maakte in de afgelopen 
twaalf maanden actief gebruik van een deelauto, 
private lease of Uber.3 

impact knooppunt

 ▪ Infrastructuur voor opladen
 ▪ Uitbreiden van deelauto voorzieningen

observaties

 ▪ Reizigers met recreatief motief maken gebruik 
van OV-knoop. Gemiddeld doen 7500 bezoekers 
per dag Maastricht aan (2,8 miljoen bezoeken 
per jaar)1.

 ▪ Vandaag slechts beperkt aantal grensoverschrij-
dende reizigers met OV. Veruit grootste deel van 
dagelijkse reizigers komt uit Nederland. Meeste 
recreatieve verplaatsingen in Nederland gaan 
met de auto (90%)1.

 ▪ Regionale samenwerkingsverbanden 

impact knooppunt

 ▪ Ruimtelijk-economische integratie van de regio 
kan grote impact hebben. Trein kan hier stimu-
lerende rol in spelen (de kip of het ei?), maar 
aanvullend beleid is nodig. 

1 Goudappel Coffeng (2016) Station Maastricht en omgeving presentatie

1 KIM (2018) “It’s electrifying!”. Het stimuleren van elektrisch rijden met
gedragsbeïnvloeding 22-11-2018
2 KIM (2020) Monitoren van de transitie naar autonoom vervoer 07-04-2020
3 KIM (2019) Kansrijke groepen voor Mobility-as-a-Service 14-05-20191 KIM (2019) De e-fiets: gebruikersgroepen en effecten op het reisgedrag 02-12-2019

TRENDS & ONTWIKKELINGEN
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verstedelijking

observaties

 ▪ Steden hebben een grote aantrekkingskracht. 
Mensen verhuizen naar de stad voor werk of om 
te studeren. Dit heeft demografische gevolgen, 
maar ook gevolgen voor de inrichting van de 
stad. De groei van de stad dient steeds vaker 
binnen de bestaande stadsgrenzen te worden 
opgelost, met een schaarste aan binnenstedelijke 
ruimte tot gevolg.

 ▪ Maastricht is met 2172 inwoners per km2 
na delen van de Randstad een van de 
dichterbevolkte steden van Nederland. Dit 
compacte stedelijke model biedt kansen 
voor ontmoeting, voorzieningen en OV-
bereikbaarheid.  

impact knooppunt

 ▪ Verdichting rond de knoop door ruimtelijke 
ontwikkeling bij stations aantrekkelijk te maken. 

 ▪ Kansen voor verdere verknoping van het OV 
met de fiets en auto waarbij elke vervoerswijze 
optimaal wordt benut.

 ▪ Een intensiever gebruik van de OV-knoop door 
een hoger aantal potentiële reizigers.

TRENDS & ONTWIKKELINGEN
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welke aanpassingen in functies/inrichting hebben op 
dit knooppunt al plaatsgevonden in de afgelopen

twintig jaar en wat is het resultaat daarvan?
 ▪ Afgelopen decennia hebben rond de knoop ver-

schillende grote verbouwingen plaatsgevonden. 
Vanaf 2014 is de ontwikkeling in een stroomver-
snelling gekomen. Vanaf deze periode begon de 
gemeente een actiever beleid te voeren rond 
het station. Dit resulteert in onder andere de 
Ambitienota Over het Spoor, vastgesteld door 
de gemeenteraad in 2019 en de transformatie 
van het stationsgebied aan beide zijden van het 
station.

context knooppunt analyse knooppunt conclusies en advies

AANVULLENDE LANDELIJKE VRAGEN

P

INTERNATIONAAL BUSVERVOERGEBIEDSVISIE

OVER HET SPOOR

P+R

STADS- EN STREEKVERVOER

2014

2019

2017

2016

2018

2020
2021

2000
2005

DRIELANDENTREIN

Opening van internationaal bussta-
tion en aansluitend de herinrichting 
van de P+R Meerssenerweg aan 
oostzijde van station.

Start studie voor integrale 
gebiedsvisie voor het stationsgebied 
en omgeving

Aan het Stationsplein kwam in 
2005 het kantoorgebouw De 
Colonel van de Berlijnse architect 
Hans Kollhoff gereed in een 
opvallende post-modernistische 
stijl.

Opening van dubbellaagse parkeer-
garage P+R Station Maastricht aan de 
westkant van het station.

Opening tunnel A2. De A2, die 
voorheen dwars door de stad liep, ligt 

nu onder de grond. De officiële opening 
van het park de Groene Loper op de 

tunnelbak volgt begin 2018.

Vervanging concessiehouder 
en materiaal snelbuslijn 350 
richting Aken.

Bouw van fietsenkelder aan westzijde van 
het station. Capaciteit wordt uitgebreid 
en het zicht op geparkeerde fietsen op 
het stationsplein wordt weggenomen.

Oplevering Ambitienota Over het Spoor. 
Na intensieve samenwerking tussen 
overheden, beheerders en vervoerders 
onstaat dit gezamenlijk ambitiedocu-
ment.

Eerste rit van Drielandentrein tussen 
Maastricht en Aken wordt uitgevoerd 
door Arriva.

Opening van het vernieuwde busstation 
voor stads- en streekvervoer: een overzich-
telijker en gebruiksvriendelijker busstation 
en  een ruimer voorplein.

Herinrichting van Stationsstraat en Stationsplein 
aan de westzijde. Trottoirs zijn verbreed en 
het parkeren in de middenberm is opgeheven. 
Het herinrichten van het gebied zorgt voor een 
flinke kwaliteitsimpuls van het stationsgebied 
aan westzijde.

Op dit moment ondergaat het monumen-
tale stationsgebouw grondige renovatie. Dit 
voorziet o.a. in meer licht, het herschikken 
van winkels en de kantoren en een 
grand-café. Ook het zuidelijke gebouwdeel 
ondergaat een transformatie die de huidige 
leegstand invult met nieuwe stedelijke 
functies.

Vergroening van het 
Stationsplein aan 
westzijde
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welke ruimtelijke en economische plannen zijn er 
lokaal, regionaal en landelijk met het knooppunt, is 
dat al vastgelegd in een gebiedsvisie? 
- hoeveel (aanvullende) woningen/arbeidsplaatsen/
magneten zijn er gepland en waar komen deze?
- zijn er potentiele bedrijven/instellingen die zich bij 
of op afstand van het knooppunt willen vestigen (zit 
hier een trend in)?
- welke plannen zijn er op het gebied van ov 
en stations, maar ook klimaat/energie, fiets, 
voetgangers, verkeersstromen, etc.
- welke koppelkansen (met bijv. gebiedsontwikkeling) 
zijn er rondom het knooppunt?

beleidsplannen

 ▪ In 2018 verscheen Ambitienota Stad en 
Spoor. Dit document kwam tot stand door een 
samenwerking van de gemeente, provincie, 
ProRail, NS, projectbureau A2 en Maastricht 
Bereikbaar. Zie voor inhoud van dit document de 
vraag over het lange termijnbeleid.

 ▪ De onlangs vastgestelde mobiliteitsvisie 
Zuid-Limburg. Opgesteld door de Provincie 
Limburg, Rijkswaterstaat en 16 Zuid Limburgse 
gemeenten.

 ▪ Daarnaast is in de omgevingsvisie 2040 van 
de gemeente Maastricht ontwikkeling van de 
Stad en Spoort benoemd als een van de vier 
strategische gebiedsontwikkelingsprojecten voor 
de komende jaren. 

 ▪ In 2019 is stedenbouwkundig bureau BUUR 
gestart met een integrale gebiedsverkenning 
stationsomgeving Maastricht. Deze verkennende 
studie moet dienen als opzet tot een sluitende 
gebiedsvisie van de gehele stationsomgeving. 

context knooppunt analyse knooppunt conclusies en advies

AANVULLENDE LANDELIJKE VRAGEN
projecten

 ▪ Op dit moment ondergaat het stationsgebouw 
een grondige renovatie. Het monumentale 
stationsgebouw wordt gerestaureerd en zoveel 
mogelijk teruggebracht tot zijn oorspronkelijke 
staat. Leegstaande stationsruimten worden 
deels herbestemd. De oude ‘visitatiehal’, die 
nu in gebruik is bij NS, wordt getransformeerd 
tot Grand Café. Hier wordt het wachtklimaat 
verbeterd en krijgt het station ook voor niet-
treinreizigers een extra functie. Het plan voorziet 
verder in meer licht en herschikking van de 
winkelruimten.

 ▪ Langs de Groene Loper aan de oostzijde van 
het station zijn er circa 1100 woningen gepland. 
Een deel van dit aantal is op dit moment in 
ontwikkeling, voor het andere deel zijn reeds 
plannen gemaakt en zullen gefaseerd uitgevoerd 
worden. De Groene Loper verbindt sportpark de 
Geusselt met de Brightlands Maastricht Health 
Campus.

 ▪ Tussen Maastricht en Hasselt worden plannen 
gemaakt voor een sneltramverbinding 
genaamd de Spartacuslijn. Deze lijn moet 
Hasselt bereikbaar maken binnen 35 minuten. 
De voorlopige eindhalte is het Mosae Forum, 
gelegen nabij de binnenstad op circa 10-15 
minuten lopen of busrit van 5 minuten van de 
OV-knoop. 

ontwikkelkansen

 ▪ De middelbare school het St. Maartenscollege 
wil door een fusie op korte termijn extra 
leerlingplaatsen creëren. Een uitbreiding van 

de school zal hiervoor nodig zijn. In welke 
vorm dit precies zal gebeuren is nog niet 
besloten. Duidelijk is wel dat er op korte termijn 
ontwikkelingen kunnen worden verwacht op 
deze locatie.

 ▪ Tussen het St. Maartenscollege en de Groene 
Loper zijn plannen ontwikkeld voor een 
nieuw centrum oost. Circa een vierde van de 
woningbouwopgave van de Groene Loper kan 
hier worden ontwikkeld. Het is de ambitie 
om hier tevens voorzieningen te clusteren die 
bijdragen aan de levendigheid van het gebied.

 ▪ De gemeente is op zoek naar een nieuwe locatie 
voor nieuwbouw van de rechtbank. Er worden 
op dit moment meerdere locaties onderzocht 
en het is op dit moment nog niet duidelijk waar 
deze komt. Duidelijk is wel dat er een locatie 
dichtbij het station gewenst is. De komst van de 
rechtbank wordt als wenselijk gezien en wanneer 
wordt gekozen voor de oostzijde kan dit het 
gebied ook een positieve impuls geven.

 ▪ Door verdere groei van het aantal 
(internationale) studenten aan de Universiteit 
Maastricht zal op korte termijn extra huisvesting 
voor studenten nodig zijn. De gemeente gaat 
uit van een groei van de behoefte met bijna 
2.900 eenheden tot en met het jaar 2024. In 
de omgeving rond het station zijn verschillende 
locaties in onderzoek die hiervoor in aanmerking 
komen.
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Voor Zuid-Nederland zetten we in op het versnellen 
van de verbindingen vanuit Zeeland, Noord-
Brabant en Limburg met de Randstad en wegen we 
alternatieve lijnvoeringen nader af. De groei op het 
spoor heeft een negatief effect op de robuustheid. We 
leggen focus op het oplossen van zwakke plekken in 
het netwerk waarmee we de robuustheid versterken 
en capaciteit op het spoor verder vergroten, met oog 
voor de reizigerseffecten. 

De internationale bereikbaarheid wordt versterkt 
via de knooppunten Breda, Eindhoven en via 
Maastricht/Heerlen. Via Breda door optimale 
ontsluiting op de HSL-Zuid en voor Zuid-Limburg 
en Brainport Eindhoven door betere aanhaking op 
de HSL-knopen in Duitsland en België. Een directe 
internationale verbinding vanuit de Zuidelijke 
Randstad via Eindhoven richting Duitsland vergt 
nadere uitwerking die alleen in samenhang met het 

binnenlandse IC-product kan worden beschouwd. 
(Recent werd bekend dat er vanaf 2025 een IC-
verbinding kan komen tussen Den Haag -Eindhoven 
-Heerlen -Aken, red.).

Noord-Brabant kent, behalve enkele grote 
steden met verdichtingsopgaven aan het spoor, 
een geografie met veel middelgrote kernen en 
economische concentraties zonder treinstation. 
Daarom is onderzoek noodzakelijk om te komen tot 
een samenhangende uitwerking van het regionale 
mobiliteitssysteem (inclusief spoor), met een 
nadrukkelijke rol voor HOV bus, fiets en ‘mobility-
hubs’. Zuid-Nederland kenmerkt zich daarbij als een 
ideale proeftuin voor innovatie. 
Voor de verbinding Breda – Utrecht wordt een 
vernieuwend HOV-concept uitgewerkt en worden 
voor het onderliggend netwerk diverse nieuwe 
mobiliteitsdiensten ontwikkeld.

 ▪ Ontwikkelrichting OV-netwerk  Zuid-Nederland
 ▪ Uit: Contouren Toekomstbeeld OV 2040

ONTWIKKELRICHTING OV-NETWERK 
ZUID-NEDERLAND
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 ▪ Het emplacement bij station Maastricht wordt 
gebruikt voor het behandelen en opstellen van 
reizigerstreinen van NS en Arriva en het opstellen 
van onderhoudsmaterieel van infra-aannemers. 
De sporenbundels en wisselstraten zijn nodig zijn 
voor de verbinding tussen perrons, hoofdbaan 
in drie richtingen (richting Randwyck, richting 
Sittard en richting Valkenburg), opstelsporen, NS-
werkplaats treinwas-installatie. 

 ▪ Vanwege deze veelheid aan functies en 
verbindingen is het niet eenvoudig om het 
emplacement te wijzigen, zonder ingrijpende 
aanpassingen. Een korte studie in 2018 heeft 
aangetoond dat op basis van het huidige gebruik 
en de te verwachten autonome groei het 
bestaande emplacement ook in de toekomst 
volledig in gebruik is. Dit omdat landelijk gezien 
is er een tekort aan opstel- en behandelruimte 
en de budgetten om dat tekort op te lossen zijn 
niet voor handen. Dat betekent dat de druk op 
de sporen in Maastricht hoger zal zijn dan men 
kan verwachten. 

context knooppunt analyse knooppunt conclusies en advies

AANVULLENDE LANDELIJKE VRAGEN
wat is de ruimtelijk structurerende behoefte op dit 
knooppunt? (specifieke netwerkontwikkeling of
netwerkcapaciteit, verbinden van netwerken, 
uitbreiden van ketencapaciteit, opheffen barrière/
ruimtelijk verbinden stadsdelen, toevoegen van 
stedelijk programma wonen/werken/recreatie, etc.)
 ▪ Verbeteren van het internationale treinnetwerk 

ten gunste van de van internationale en 
multimodale bereikbaarheid van de OV-knoop. 
Hierdoor kan de (Eu)regionale netwerkfunctie 
van Maastricht worden uitgebreid, ten behoeve 
van de sociale en economische vitaliteit van de 
stad en (Eu)regio.

 ▪ Opheffen of verzachten van de barrièrewerking 
van het spoor en verbinden van stadsdelen oost 
en west. Verbindingen onder of over het spoor 
zijn cruciaal voor oost-west verbindingen van 
verschillende gebieden en mensen in de stad. De 
ambitie is om ter hoogte van het stationsgebouw 
en ten noorden van het stationsplein een 
bovengrondse of ondergrondse verbinding te 
maken.

 ▪ Het uitbreiden van het dynamische centrum van 
de stad. Dit is het gebied met een hoogstedelijke 
sfeer en een functie voor de hele stad en (Eu)
regio. Deze centra hebben een (boven)regionale 
en zelfs internationale betekenis en leveren 
daarmee een grote bijdrage aan de (Eu)regionale 
netwerkfunctie van Maastricht. Doel is om de 
dynamiek van het stadshart van Maastricht 
uit te breiden naar de stationsomgeving door 
de intensiteit en diversiteit aan functies te 
verhogen. 

welke publieke belangen dient dit knooppunt?
 ▪ De OV-knoop is een belangrijk opstap- en 

overstappunt voor openbaar vervoer voor 
Limbrug. Het bedient lokaal stads- en 
streekvervoer en de (Eu)regio. De OV-knoop is 
de internationale toegangspoort per trein en bus 
tot Maastricht en bepaalt hiermee in belangrijke 
mate de publieke toegankelijkheid van de stad. 

 ▪ Het stationsgebouw biedt een beheerste toegang 
van oost naar west Maastricht. De passage 
heeft officieel niet deze status, zij is historisch 
zo gegroeid. De passerelle koppelt het oostelijke 
en westelijke deel van het spoor met elkaar. 
Ook de verschillende onderdelen van de knoop 
zijn via deze passerelle met elkaar verbonden. 
Bijvoorbeeld de overstap van het internationale 
busstation naar het stads- en regionale 
busvervoer gaat via deze passerelle.

 ▪ Het stationsgebouw is een rijksmonument 
en staat op een beeldbepalende locatie aan 
het einde van de Stationsstraat. Het torentje 
aan de zijkant van het gebouw is een markant 
herkenningspunt en kan vanaf alle zijden worden 
gezien, inclusief overzijde van het spoor.
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welke publieke/private stakeholders zijn betrokken 
bij dit knooppunt?
- hoe zijn de eigendomsposities rondom het 
knooppunt?
- hoe is de governance georganiseerd?
- wat is ieders rol en verantwoordelijkheid? 
(visievorming, ontwikkeling, bouw, beheer/onderhoud, 
exploitatie, etc.)
- is de rolverdeling voor alle partijen helder? 
is dit ook het geval op snijvlakken van 
verantwoordelijkheden, zoals bijvoorbeeld de 
transfer?
- is er een duidelijk aanspreekpunt voor het 
knooppunt voor derden?
- in hoeverre zijn er vanuit de rijksoverheid eisen/
wensen gesteld voor het knooppunt?
- wat zijn de beelden van de verschillende 
stakeholders bij de doelen en opgaven en gewenste

kwaliteitsniveau voor het knooppunt?
 ▪ In de directe omgeving van de knoop is de 

grondpostie gunstig. Vrijwel de hele spoorzone is 
in eigendom van NS of ProRail. De Gemeente is 
eigenaar van de twee busstations.

 ▪ Betrokken organisaties bij dit project 
zijn: ministerie I&W, ProRail, NS, Arriva, 
provincie Limburg, gemeente Maastricht en 
stedenbouwkundig bureau BUUR. De opdracht 
is geïnitieerd in een samenwerking tussen de 
gemeente Maastricht en de provincie Limburg 
en vormen samen de trekkers van het project.  
Gemeente en provincie vormen met bureau 
BUUR het kernteam van het project.

 ▪ In 2018 verscheen de ambitienota ‘Over het 
Spoor’. De nota is een belangrijk onderdeel 
gebleken achter de organisatie van de 

context knooppunt analyse knooppunt conclusies en advies

AANVULLENDE LANDELIJKE VRAGEN
governance-structuur en is het resultaat van 
constructief overleg tussen en de inzet van NS, 
ProRail, Provincie Limburg, Projectbureau A2, 
Maastricht Bereikbaar en Gemeente Maastricht. 
Deze partijen werken samen in de Regiegroep 
Stad en Spoor, die wordt ondersteund door 
een projectteam (aangestuurd door de 
Gemeente Maastricht) en een expertteam van 
onafhankelijke denkers. De ambitienota is de 
voedingsbron voor het verdere debat omtrent 
de toekomst van het stationsgebied, maar 
heeft ook de basis gelegd voor een vruchtbare 
overlegstructuur met alle betrokken partijen 
voor (bijkomende) toekomstige ontwikkelingen 
op en rond het spoor. 

 ▪ Deze vorm van samenwerken en gedeelde 
visievorming is belangrijk geweest voor 
het creëren van een gemeenschappelijk 
verantwoordelijkheidsgevoel en voor de 
deelnemers zeer waardevol gebleken om 
tot breedgedragen plannen te komen. Met 
de ambitienota in de hand is Maastricht 
naar verwachting verder dan andere type 2 
knooppunten. 

 ▪ Lessen uit de regiegroep Stad en Spoor zijn: 
- Stel een ‘ketenregisseur’ aan als drijvende 
kracht achter de stationsontwikkeling. In 
Maastricht is dit de gemeente. Deze regisseur 
is de initiatiefnemer van het project, de 
match-maker die belanghebbende partijen tot 
elkaar brengt, stuurt het overlegproces en is 
aanspreekpunt voor derden.  
- Het delen van succes. De ontwikkeling van 

het stationsgebied is een langlopend proces 
waar enkele decennia over zullen gaan tot 
uiteindelijke oplevering. Door het project op te 
delen in deelprojecten en bij voltooiing van deze 
projecten deze samen te vieren blijft het gehele 
project steeds ‘in beeld’. Voorbeeld hiervan was 
de opening van het internationale busstation 
in 2019 waarbij verschillende hooggeplaatste 
bestuurders aanwezig waren en gelegenheid 
bood om de toekomst van de OV-knoop nog een 
keer aan het licht te brengen. 

 ▪ Het Ministerie van I&W heeft tot op heden nog 
geen concrete inzet gegeven over de wensen en 
eisen voor station Maastricht en is in afwachting 
van resultaten van het ABC-onderzoek 
transferknelpuntonderzoek dat nog loopt. Het 
algemene proces is dat het onderzoek wordt 
afgewacht en op basis van de inzichten daaruit 
samen met alle partijen vervolgstappen bepalen 
voor alle knooppunten in Nederland. Dit landt 
volgend jaar in een Actie-agenda knooppunten.
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welke bestemmingen zijn/komen rond dit knooppunt? 
en hoe worden deze bestemmingen vanaf het 
knooppunt bereikt?
 ▪ Het knooppunt kent een dynamische westzijde 

met de buurt stadswijk Wyck. Dit is een 
levendig gebied het voorzieningen aanbod 
dat zich onderscheid van de binnenstad met 
een kleinschalig woon-werk milieu. De recent 
heringerichte Stationsstraat is de toegangsweg 
van het station tot het stadscentrum. Via deze 
straat loop je binnen 20 minuten naar de 
historische binnenstad.

 ▪ De oostzijde is minder goed uitgerust qua 
voorzieningen en bestaat voornamelijk uit 
woonfuncties. In de directe omgeving van het 
station is een middelbare school met ongeveer 
1000 leerlingen. Iets verder in oostelijke richting 
is de recent opgeleverde Groene Loper bovenop 
de A2 autosnelweg tunnel. Aan de Groene Loper 
worden in het totaal meer dan 1000 nieuwe 
binnenstedelijke woningen gerealiseerd. Een 
belangrijke locatie hiervan ligt tussen het station 
en de Groene Loper en biedt kansen om zich 
te ontwikkelen tot een nieuw centrum voor 
Maastricht-Oost. De gemeente onderzoekt 
verschillende locaties voor het bouwen van een 
nieuwe rechtbank. De Groene Loper is hierbij in 
beeld. Vanaf het station is de Groene Loper te 
voet te bereiken in 5 minuten.

welke functie vervult dit knooppunt nu in het 
netwerk?
 ▪ Maastricht heeft een geografisch sterke ligging 

in de Euregio Maas-Rijn. Binnen een straal van 
30km liggen steden zoals Hasselt, Aken (HSL 
verbinding) en Luik (HSL verbinding) en zijn met 
het OV in minder dan een uur te bereiken. Het 
binnenlandse Eindhoven ligt op een dubbele 
afstand maar is in een heel uur te bereiken. De 
bereikbaarheid van omliggende buitenlandse 
steden is dus nog ondermaats en nabijgelegen 
potentie is onderbenut. 

 ▪ Maastricht is op basis van inwoners, 
arbeidsplaatsen, leerlingplaatsen en bezoekers 
de zwaarste regionale magneet in Limburg, 
zijnde de locaties met de grootste ruimtelijke 
dichtheden. Dit maakt Maastricht een 
knooppunt met hoge OV-potentie. Werkelijk 
gebruik is echter lager. Een stad met dergelijke 
potentie zou een station van tussen de 30.000-
40.000 in-en uitstappers per etmaal moeten 
hebben. Uitblijven hiervan wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt door minder aanbod van treinen en 
de grensweerstand.

welke functie vervult dit knooppunt nu in de 
omgeving?
 ▪ Het knooppunt is de toegangspoort van de (Eu)

regio tot het stadscentrum van Maastricht. 
 ▪ Het is voor de stad de belangrijkste 

vervoersknoop met het intercity treinstation, 
regionaal en internationaal busstation

 ▪ Het station heeft een passerelle verbinding 
tussen de oost en westzijde van het station. Deze 
passerelle kent echter een minimaal gebruik 
als loopverbinding tussen oost- en west en is 
officieel geen interwijkverbinding, maar deze 
wordt wel dusdanig zo gebruikt.

 ▪ Aan de westzijde is een dynamische 
stationsomgeving met verschillende horeca 
gelegenheden. De wijk Wyck bestaat uit een mix 
van wonen en kleinschalige voorzieningen zoals 
een supermarkt, gespecialiseerde detailhandel, 
kantoren en zakelijke dienstverlening. De 
kleinschalige schaal van Wyck in combinatie met 
wonen onderscheid zich van de binnenstad waar 
zich over het algemeen de grootschalige winkels 
en kantoren met hogere werkgelegenheid 
bevinden.

 ▪ Aan de oostzijde zijn geen aanvullende 
voorzieningen aanwezig en deze kent louter 
een functionele toegang tot het station. De 
oostkant is de rustigere kant met de nadruk op 
woonfuncties.

context knooppunt analyse knooppunt conclusies en advies

AANVULLENDE LANDELIJKE VRAGEN
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welke data (kwalitatief/kwantitatief) is beschikbaar 
om een inschatting te maken van de kwaliteit en 
opgaven van dit knooppunt? 
- wat valt er bijvoorbeeld te halen uit het 
dashboard deur tot deur?
 ▪ Het dashboard Deur tot Deur biedt zeer 

bruikbare informatie over de potentiële 
vervoerswaarde van de knoop. Op dit moment 
reikt het dashboard alleen tot de Nederlandse 
grens. In Maastricht geeft dit een vertekend 
beeld omdat veel potentiële bestemmingen 
vlak over de grens liggen. In 2018 heeft de 
provincie Limburg de maker van de tool 
(Movares) opdracht gegeven om in pilotvorm 
te verkennen of dit model ook uitbreidbaar 
is over de grens. Dit heeft geleid tot een 1:1 
vergelijkbaar grensoverschrijdend model van 
de brede Euregio. Hieruit blijkt dat Maastricht 
veel grotere agglomeratiekracht heeft dan 
wanneer alleen Nederland in beschouwing 
wordt genomen. Maastricht ligt niet aan het 
einde van de lijn, maar vormt de toegangspoort 
tot een internationaal netwerk. Landsgrenzen 
spelen hierbinnen een minder belangrijke 
betekenis. Maastricht is een interessant casus 
om te vergelijken met andere Nederlandse 
‘grensknooppunten’. 

 ▪ In het Deur tot Deur dashboard lijkt rond station 
Maastricht lijkt een fout te zitten in waardoor 
niet de hele invloedssfeer van het station te 
selecteren en dus meegeteld is. Hierdoor zijn 
de totale aantallen voor de fiets mogelijk lager 
uitgevallen dan in werkelijkheid.

welk voor- en natransport gebruiken reizigers van/
naar dit knooppunt? waar komen mensen vandaan en 
gaan ze naar toe die over dit knooppunt reizen?
 ▪ In Maastricht is relatief veel (49%) natransport 

te voet (cijfer uit jaarrapport NS). Dit aantal 
ligt in lijn met andere grote stations in Zuid 
Limburg (Heerlen 47% en Sittard 51%). Reden 
voor het hoge natransport is waarschijnlijk het 
relatief hoge aantal (recreatieve) bezoekers 
van Maastricht zonder beschikking over eigen 
vervoer. Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig.

 ▪ Transport per fiets naar het station is relatief 
hoog (voortransport 35% en na 13%) in 
verhouding met andere stations in Zuid Limburg. 
Echter verwacht is dat dit totaal nog onder het 
Nederlandse gemiddelde ligt. Het autogebruik 
in Zuid Limburg ligt boven het Nederlandse 
gemiddelde.

 ▪ Naar verwachting verlaat driekwart van de 
gebruikers die de knoop op Maastricht aan 
de westzijde (gebaseerd op studie NS-Poort 
uit 2010). Hier bevind zich de belangrijkste 
fietsenstalling en het regionale bussation. Tevens 
is dit de richting naar het centrum. Aan de 
westzijde is ook het zwaartepunt van de totale 
bevolking van Maastricht. 

 ▪ Het aantal overstappers van NS treinen 
is beperkt, van Arriva zal dit aantal naar 
verwachting hoger liggen, maar concrete cijfers 
ontbreken. Er is nog geen zicht op het aantal 
overstappers met de bus. Er is aanvullend 
onderzoek nodig om hier meer getailleerde 
uitspraken over te kunnen doen.

welke fietsenstallingen zijn er rondom dit 
knooppunt, welk aanbod bieden ze, hoe worden 
ze gebruikt en hoe is de onderlinge samenhang 
ertussen?
 ▪ Aan westzijde is een ondergrondse bewaakte 

fietsenstalling met 1200/2600 plaatsen 
(bezetting/capaciteit). De bewaakte stalling 
is open wanneer er treinen rijden. Oostzijde 
zijn 484/618 (bezetting/capaciteit) plaatsen 
onbewaakt en buiten.

 ▪ De fietsenstalling oostzijde heeft een lage 
kwaliteit en capaciteit. Er is nauwelijks ruimte 
voor uitbreiding.

 ▪ De ondergrondse fietsenstalling aan westzijde 
is recentelijk geopend en is van hoge kwaliteit. 
Via een loopband is er een directe aansluiting 
van de kelder met de Stationsstraat. De kelder is 
zo ingericht dat het mogelijk om in de toekomst 
deze met het stationsgebouw te verbinden.

 ▪ Er wordt verwacht dat een deel van de inwoners 
van oostelijk Maastricht ook gebruik maakt 
van de westelijke fietsenstalling en dus moeten 
omfietsen om hier te komen. Dit is een aanname 
op basis van het aantal stallingsplekken en 
bezetting aan de oostzijde in verhouding met 
het aantal mensen dat daar woont. Er dient 
verder onderzoek te worden gedaan om dit te 
bevestigen.

 ▪ Indien laatste hypothese klopt dient er bij 
herinrichting van de oostzijde extra capaciteit 
voor fietsen te worden gecreëerd. 

context knooppunt analyse knooppunt conclusies en advies

AANVULLENDE LANDELIJKE VRAGEN
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wat voor type reizigers maken gebruik van dit 
knooppunt? heeft dit type reiziger specifieke wensen/
behoeften? zijn dit behoeften, bijv. op het gebied van 
(fiets)parkeren, die een ruimtebeslag kennen waar 
rekening mee gehouden moet worden? 
- hoe kijken de gebruikers van het knooppunt nu aan 
tegen het knooppunt?
 ▪ Gedetaileerde gegevens over type reizigers 

ontbreken. Verschillende vervoerders voeren 
hun eigen reizigersenquetes uit, maar een 
integraal reizigersonderzoek voor het knooppunt 
Maastricht ontbreekt. Daarnaast zijn deze 
onderzoeken vanwege privacy redenen niet 
openbaar toegankelijk. Er bestaat geen integraal 
periodiek monitoringssysteem en OV-chipkaart 
reisgegevens vergrijgbaar via TLS (Trans Link 
Systems) zijn kostbaar en kennen een lange 
doorlooptijd. Het type reizigers dat gebruik 
maakt van de OV-knoop is hierdoor in de studie 
nog niet goed in beeld en vraagt om aanvullend 
onderzoek. 

 ▪ Niet alleen reizigers zijn interessant om te 
bevragen, maar ook gebruikers in het algemeen. 
Gebruikers van de OV-knoop zijn bijvoorbeeld: 
interwijk passanten, overstappers, gebruikers 
stationsfaciliteiten en arbeidsplaatsen 
gerelateerd aan OV-knoop (stationsfaciliteiten/ 
vervoerspersoneel)

 ▪ Globaal kan worden gezegd dat Maastricht een 
hoog aantal reizigers wat buiten de spits reist 
blijkt uit gegevens van NS. Dit wijst op mogelijk 
veel reizigers met recreatief motief (bezoekers 
van Maastricht). Daarnaast vormt de dagelijkse 
pendel van werkenden en studenten een 
belangrijke gebruikersgroep van de knoop. 

welke relatie heeft het ov-knooppunt met andere 
ov-knooppunten?
 ▪ Maastricht is op dit moment nog in sterke mate 

gericht op binnenlandse OV-knooppunten. 
De snelste (intercity) verbindingen, draaien in 
Maastricht en reiken nog niet tot over de grens.

 ▪ Onderdeel van de knoop Maastricht is het 
internationale busstation. Vanaf deze plek 
vertrekken lange afstandsbusreizen naar 
de hele internationale regio en omliggende 
internationale luchthavens. Tot de 
bestemmingen behoren ook de plekken die 
minder goed bereikbaar zijn per trein. Het 
internationale busvervoer is complementair aan 
het treinvervoer en de knoop is een belangrijk 
transferpunt op het binnenlandse treinnetwerk 
en als overstap naar de omliggende 
internationale luchthavens.

 ▪ Het Belgische Hasselt en Genk zijn bereikbaar 
per stads- en streekbussen. Met de komst 
van de Spartacuslijn zal deze verbinding in de 
toekomst verder worden versterkt en worden 
versneld.

 ▪ De verbinding met- en de corridor tussen 
Maastricht-Luik is met een laagfrequente 
stoptrein en busverbinding nog onvoldoende 
benut, maar heeft wel grote potentie. Vanuit 
Luik kan bijvoorbeeld worden overgestapt op 
de Thalys hogesnelheidslijn naar Brussel/Parijs 
en Dortmund/Frankfurt. Versnellen van deze 
verbinding kan een grote bijdrage leveren aan 
de internationale bereikbaarheid van Zuid-
Nederland.

context knooppunt analyse knooppunt conclusies en advies

AANVULLENDE LANDELIJKE VRAGEN

 ▪ Aken is bereikbaar door middel van de 
Drielandentrein van één keer per uur en een 
Arriva snelbusverbinding van twee tot vier keer 
per uur. Ambitie is om deze verbinding in de 
toekomst nog verder te versterken met een 
Drielandentrein van 2x per uur.

 ▪ Binnen Maastricht zijn er twee lokale 
treinstations te weten: Maastricht-Noord en 
Maastricht Randwyck. Beide stations hebben 
een belangrijke lokale en regionale P+R 
functie, doordat zij functioneren als afvang van 
autoverkeer naar het centrum aan de rand van 
de stad. Omdat deze stations geen intercity 
verbinding hebben blijft station Maastricht in 
veel gevallen nog de opstaplocatie voor lange 
afstandsreizen.
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toegankelijkheid (van modaliteiten zelf en 
looproutes)
 ▪ Toegankelijkheid van het stationsgebouw en 

de sporen wordt in grote mate bepaald door 
de passerelle over de sporen. Het stijgpunt op 
het eilandperron 5/6 en de traverse zijn krap 
bemeten. De belasting van dit perron is de 
afgelopen jaren toegenomen en deze zal in de 
toekomst nog verder toenemen. Op termijn zal 
daarom uitbreiding van de stijgpuntcapaciteit 
op dit perron en uitbreiding van de traverse 
wenselijk zijn. 

 ▪ De stijgstructuur tot traverse is door een trap en 
lift, er zijn geen roltrappen of ruimte hiervoor 
in de huidige inrichting. Daarnaast is er een 
beperkte afhandelcapaciteit en de traverse biedt 
weinig comfort voor de gebruiker. De huidige 
passerelle is gedateerd en zeker niet fraai.

 ▪ De entree tot de fietskelder vanuit de 
Stationsstraat is goed. Door middel van een 
rolband is er een drempelloze overgang gemaakt. 
Er is echter geen directe verbinding vanuit de 
kelder tot het stationsgebouw. Fietsers moeten 
na het parkeren van hun fiets opnieuw naar het 
stationsplein om het stationsgebouw te kunnen 
betreden.

 ▪ De huidige bouwkundige uitvoering van 
de passerelle is uniek, in de zin dat de 
bovenleidingen van de trein bovenlangs de 
passerelle lopen. Voor een eventueel herontwerp 
van de traverse betekent dit dat de nieuwe 
passerelle aanmerkelijk hoger zal moeten zijn 
dan de bestaande. Direct gevolg hiervan is een 
hoger stijgpunt om op tot passerelle te komen.

welke kansen en knelpunten volgen uit de toepassing 
van het handelingsperspectief op de huidige situatie 
van het knooppunt?
 ▪ Binnen thema Mobiliteit zit een knelpunt 

in de internationale verbindingen. In de 
huidige configuratie functioneert Maastricht 
als een kopstation met zwakke doorgaande 
lijnen. Er is een kans om nieuwe of betere 
grensoverschrijdende verbindingen met Aken, 
Luik en Hasselt te leggen. Dit ‘onbegrensde’ 
Maastricht vormt een belangrijke schakel in de 
ontwikkeling tot concurrerende stedelijke regio 
op landelijke, Europese en wereldschaal, met 
snelle en efficiënte (door)verbindingen met de 
Randstad en de regio Eindhoven en met Brussel, 
Keulen, Parijs, en Londen.

 ▪ Wat betreft thema Plaats zijn er knelpunten in 
de bereikbaarheid en functiemenging, ligging 
in de omgeving en omgevingskwaliteit. Hoewel 
deze aspecten aan de westzijde van het station 
als goed zijn geclassificeerd, hebben deze aan 
de oostzijde een onvoldoende waardering. In 
de nabije toekomst is er een kans om van de 
oostzijde te transformeren van achterkant naar 
(tweede) voorkant en de kans om de verbinding 
te leggen met Maastricht-Oost. Ontwikkeling 
van Oost biedt kansen om de werkgelegenheid, 
de veiligheid, de gezondheid, het onderwijs en 
de sociaalmaatschappelijke status van bewoners 
van deze buurten een impuls te geven.

afstanden tussen voorzieningen en haltes/perrons

 ▪ Afstanden tussen verschillende 
vervoersmodaliteiten zijn groot. In het bijzonder 
het internationale busstation is ongunstig 
gelegen ten opzichte van de rest van de knoop. 
Hierdoor moeten internationale busreizigers ver 
lopen om tot de knoop en stad te komen.

 ▪ De overstap met de trein van het eilandperron 
naar de kopsporen lopen via de passerelle en zijn 
daarom lang. Overstappen van regionale trein 
naar binnenlandse trein kost hierdoor extra tijd.

context knooppunt analyse knooppunt conclusies en advies
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Foto's van de 
huidige passerelle 
die niet meer 
voldoet aan de 
kwaliteitseisen
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aanwezigheid/kansen voor duurzaamheid, 
energietransitie, circulariteit

 ▪ Maastricht ambieert in 2040 een duurzame 
knoop te zijn die rekening houdt met de brede 
thematiek van duurzaamheid. Thema’s die daar 
ieder geval onderdeel van zijn: 
- Duurzaam gebouwbeheer 
- Duurzaam energiegebruik voor het 
knooppuntdomein en vervoersdiensten 
- Zuinige toepassing en hergebruik van 
grondstoffen en materialen 
- Aandacht voor ontwikkeling van 
natuurwaarden, milieu en biodiversiteit. 
- Sociale duurzaamheid binnen de organisatie en 
richting de gebruikers van de OV-knoop

 ▪ Door het monumentale karakter van het 
stationsgebouw zal zorgvuldig gekeken moeten 
worden in welke opzichten het gebouw aan 
de duurzaamheidsambities kan voldoen. Het 
plaatsen van zonnepanelen is bijvoorbeeld geen 
evidente oplossing voor de energietransitie. Op 
andere plaatsen binnen de knoop zou dit weer 
kunnen worden gecompenseerd. 

welke voorzieningen zijn er nu al aanvullend op het 
knooppunt nodig?
 ▪ Uit de stationsmonitor blijkt dat reizigers graag 

meer winkelvoorzieningen in het station zouden 
zien. Het bestaande winkelbestand is niet 
toereikend genoeg.

 ▪ Na de restauratie zal er in het stationsgebouw 
een grand-cafe openen. Een dergelijke functie 
ontbreekt op dit moment nog.

 ▪ Wachtfaciliteiten nabij het internationale 
busstation.

bewegwijzering / duidelijkheid voor reiziger over 
welke functies zich waar bevinden

 ▪ Er is geen informatie bekend hoe reizigers 
de wayfinding binnen het station ervaren. In 
de aanvullende persoonlijke respons in de 
stationsmonitor zijn hier geen meldingen van.

 ▪ De toegang tot de traverse vanuit het 
stationsgebouw is wel moeilijk vindbaar/
zichtbaar omdat de toegang zich achterin het 
stationsgebouw bevind.

 ▪ Bewegwijzering op en rond het station is 
uitsluitend in het Nederlands en niet gericht op 
grensoverschrijdende reizigers.

 ▪ De bewegwijzering vanuit het stationsgebouw 
tot het internationale busstation dient nog 
te worden verbeterd en uniform te worden 
gemaakt aan bestaande bewegwijzering.

aanwezigheid/kansen voor innovaties (bijv. andere 
manieren van toegang/betalen)
 ▪ Kansen voor technologische innovatie 

in de vorm van een grensoverschrijdend 
vervoersinformatiesysteem met ingebouwde 
internationale ticketing. Een systeem gericht 
op een internationale markt heeft door het 
veelvoud van verschillende vervoerders 
een hoge potentie, maar zal uitvoering niet 
vereenvoudigen (zie Arriva pilot ViaGo).

 ▪ Op de OV-knoop Maastricht komen veel 
verschillende vervoerders samen die hun eigen 
in- en uitcheck systeem hanteren. In de praktijk 
moeten Arriva treinreizigers bijvoorbeeld 
voor het overstappen naar een NS trein eerst 
uitchecken bij Arriva om vervolgend opnieuw 
in te checken bij NS. Er liggen kansen om dit te 
integreren tot een enkel systeem en ticketing 
voor reizigers te vereenvoudigen.

context knooppunt analyse knooppunt conclusies en advies

AANVULLENDE LANDELIJKE VRAGEN
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welk (middel)langetermijnbeleid van de gemeente/
provincie geldt voor het knooppunt?
 ▪ In de ambitienota Over het Spoor staat de 

belangrijkste visie voor de spoorzone van 
Maastricht beschreven. Dit is het drijvende 
ambitiedocument achter de ontwikkeling van 
de OV-knoop. De drie strategische doelen 
beschreven in dit document zijn: 1) Van 
kopstation naar internationaal knooppunt, 2) 
Van barrière naar beleving, 3) Van achterkant 
naar (tweede) voorkant. In deze volgorde:

 ▪ (1) Het OV-knooppunt vormt een belangrijke 
schakel in de internationale bereikbaarheid in 
de Euregio Maas-Rijn. Met deze ambitie groeit 
Maastricht verder uit tot een hoogwaardig 
(inter)nationaal en euregionaal knooppunt van 
openbaar vervoer en klimaatvriendelijk voor- en 
natransport

 ▪ (2) De historisch gegroeide spoorbarrière van 
anderhalve kilometer is te doorbreken met 
nieuwe verbindingen, door de kwaliteit van de 
bestaande verbindingen te verhogen en door in 
het hele centraal stedelijke gebied prioriteit te 
geven aan voetgangers en fietsers.

 ▪ (3) De oostzijde wordt getransformeerd tot 
tweede voorkant. De goede bereikbaarheid per 
spoor stimuleert op die manier een mix van 
wonen en werken, van actieve levendigheid 
en (kleinschalige) economische dynamiek. Dit 
wordt versterkt door goede verbindingen met 
de Groene Loper en de doorontwikkeling van en 
levendig centrum voor Maastricht-Oost.

hoe functioneert de entree van het station 
(waaronder mate van gelijkwaardigheid tussen 
entrees)?
 ▪ Het station kent drie entrees waarvan twee 

zich aan de westzijde bevinden en één aan 
de oostzijde. Aan de westzijde functioneert 
de zijentree feitelijk als de hoofdentree voor 
treinreizigers die gebruik maken van de 
kopsporen en reizigers die overstappen van en 
naar de stad- en streekbussen.

 ▪ Op basis van een studie van 2010 van NS-Poort 
(geen recentere data beschikbaar) kunnen we 
zeggen dat verdeling van de entrees ongeveer 
als volgt is: een kwart (25%) gebruik maakt 
van de oostentree, de helft van zijentree 
westzijde (47%) en ongeveer een kwart (28%) 
via het stationsgebouw (aan de westzijde). Dit 
is een verouderde schatting, maar hoewel de 
reizigersaantallen sindsdien zijn veranderd, 
is er geen reden om aan te nemen dat de 
verhoudingen nu heel anders liggen. ProRail 
is voor het knelpuntenonderzoek hier ook 
mee bezig. De resultaten hiervan zijn nog niet 
gepubliceerd. 

 ▪ Gevolg van de tweeledige west-toegang 
is dat de officiële hoofdentree via het 
stationsgebouw minder goed gebruikt wordt 
(inclusief commerciële uitbating van de 
stationsfaciliteiten). De situatie zal verbeteren na 
de huidige stationsverbouwing. 

regionaal/landelijk aanbod vraagafhankelijk 
vervoer

 ▪ Vraagafhankelijk vervoer is op dit moment nog 
beperkt tot de taxistandplaats aan de west-
zijde van het station en taxi apps zoals Uber. 
In de toekomst zullen hier naar verwachting 
grote verschuivingen plaatsvinden. Hoe dit er 
precies uit komt te zien blijft nog onzeker. De 
technologische ontwikkelingen en integratie 
van vraagafhankelijk vervoer gaan snel en 
worden voor Maastricht, met veel verschillende 
vervoersmaatschappijen, als kansrijk ingeschat. 
Er worden op dit moment enkele initiatieven 
opgestart.

 ▪ Voorbeeld hiervan: Arriva heeft de applicatie 
ViaGo in ontwikkeling als onderdeel van een 
MaaS pilot van de provincie Limburg en het 
Ministerie van I&W. De app is een multimodale 
reisplanner en mobile ticketing systeem. 
Onderdeel van het persoonlijk mobiliteitsadvies 
zijn naast het OV onder andere deelfietsen, 
deelauto’s en taxi. Hiermee wordt niet 
alleen van deur-tot-deur reizen met zoveel 
mogelijk verschillende vervoersmogelijkheden 
gefaciliteerd, maar ook comfortabel reizen 
over de grenzen met België en Duitsland. De 
pilot heeft een looptijd van twee jaar. Vanwege 
het Corona virus is de start van de applicatie 
uitgesteld.
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drukte en transferveiligheid op perrons, (rol)
trappen, liften, gangen, hal en andere looproutes in 
en rondom het knooppunt (inclusief fietsenstallingen, 
bmt-haltes, kiss and ride, taxistandplaatsen, etc.)
 ▪ De stationstraverse die de verbinding legt 

tussen het oostelijke en westelijke deel van het 
spoor is de zwakste schakel van de knoop. Deze 
traverse is krap bemeten en voldoet niet aan de 
kwaliteitseisen (zie vraag toegankelijkheid voor 
nadere uitleg).

 ▪ Drukte tijdens de spits op de perrons is in 
vergelijking met andere stations in Nederland 
laag. Dit wil echter niet zeggen dat er geen 
knelpunten zijn.  

op welke punten voldoet de kwaliteit van het 
knooppunt nu al onvoldoende?
 ▪ Sfeer en wachttijdbeleving
 ▪ De eerder genoemde passerelle en 

entreegebied aan de oostzijde is ondermaats.
 ▪ Kwaliteit van wachtvoorzieningen
 ▪ Omvang en aanbod van het winkelbestand in 

het stationsgebouw

beschikbare ruimte (hoogte/diepte) rondom het 
knooppunt, o.a. voor: 
- fietsenstallingen tegen het station aan 
- duurzame energievoorzieningen 
(laadinfrastructuur, wachtlocaties, etc.) 
- alle modaliteiten en aanvullende 
mobiliteitsdiensten (bijv. zelfrijdend vervoer in 
toekomst, maas, deelmobiliteit, internationale bussen, 
treinvervangend vervoer)
 ▪ Het monumentale stationsgebouw is op dit 

moment gedeeltelijk leegstaand. Hierdoor is 
ruimte om meer functies direct binnen de knoop 
toe te voegen.

 ▪ Aan de oostzijde bevind zich een strook tussen 
de ingang van het station en het internationale 
busstation die op dit moment in gebruik is als 
P+R. Het betreft een strategische locatie die in 
de toekomst mogelijk kan worden ontwikkeld 
als knoopverdichting. Bij deze ontwikkeling 
dienen de bestaande functies van de auto en 
fietsparkeerplaats te worden behouden. De 
grond is in handen van NS wat ontwikkeling 
ervan zou kunnen vereenvoudigen.

 ▪ Aan de westzijde van het station is de 
ruimte beperkt en is geen ruimte voor grote 
uitbreidingen. Wanneer op een lange termijn 
er een tweede eilandperron komt kunnen de 
kopsporen worden opgeheven.

sociale veiligheid niet alleen vanuit station, maar ook 
omgeving van knooppunt

 ▪ De omgeving rond het station wijkt niet 
significant af van het gemiddelde in Maastricht. 
Uit de gemeentelijke Veiligheidsmonitor 
(2019) blijkt dat het onveiligheidsgevoel in 
de buurt Wyckerpoort (oostzijde station) is 
"sinds 2015 afgenomen van 41 naar 25%. 
Met name bij plekken waar groepen jongeren 
rondhangen, nabij het station en rondom 
uitgaansgelegenheden voelen minder inwoners 
zich wel eens onveilig".

 ▪ In Sint Maartenpoort en Wyck (westzijde) "is er 
relatief veel sociale overlast, terwijl er minder 
overlast is van fysieke verloedering. De sociale 
cohesie is lager dan gemiddeld. Bewoners doen 
minder aan preventie. De veiligheid in de buurt 
krijgt een iets hogere waardering dan gemiddeld 
in Maastricht (7,3 t.o.v. 7,1 gemiddeld)
en inwoners zijn relatief positief over de 
buurtontwikkeling in de afgelopen 12 maanden". 

context knooppunt analyse knooppunt conclusies en advies

AANVULLENDE LANDELIJKE VRAGEN
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 plaats  plaats

SPECIFIEKE AANVULLENDE VRAGEN MAASTRICHT

wat is de potentie van ov-knoop maastricht in 
grensoverschrijdend vervoer nu en in toekomst? 
 ▪ Twee keer per uur Drielandentrein die doorrijdt 

naar België i.p.v. één keer per uur met kerende 
NMBS-stoptrein richting op dit moment

 ▪ In dienstregeling 2023 wordt de stoptrein 
Nijmegen-Roermond doorgetrokken naar Sittard

 ▪ Het doorrijden van de intercity uit Eindhoven 
naar station Luik, voor een snelle verbinding met 
België en een vlotte verbinding met het HSL-
netwerk naar internationale bestemmingen als 
Brussel/Parijs en Dortmund/Frankfurt.

 ▪ Hoogwaardig internationaal busvervoer naar 
bestemmingen die lastiger te bereiken zijn met 
de trein.

 ▪ Doortrekken van de Spartacuslijn uit Hasselt 
naar de OV-knoop voor een hoogwaardige 
multimodale internationale knoop waar 
gemakkelijk kan worden overgestapt naar 
binnen- en buitenlandse bestemmingen.

welke spoor/knoopaanpassing is nodig om de 
internationale railconnectiviteit in de toekomst 
mogelijk te maken?
 ▪ Voor het beantwoorden van het deze vraag is 

de capaciteitsanalyse gebruikt uitgevoerd door 
ProRail in 2018. Er is aanvullend onderzoek nodig 
om hier nog een beter beeld op te krijgen.

 ▪ Op dit moment is niet mogelijk om de intercity 
uit Eindhoven te keren op de doorgaande sporen 
in de buurt van passerelle en stationsgebouw. 
Een kering van 30 minuten blokkeert namelijk 
het doorgaande treinverkeer op Maastricht en 
de treinen zijn te lang voor het perron. Voor het 
keren zijn dus twee sporen nodig. 

 plaats

wat is de situatie nu en wat is gewenste situatie in 
2040 van de dubbele routing via hal en ingang bij 
kopperrons? 
 ▪ Op dit moment zijn er aan de westzijde 

twee entrees aanwezig. Een entree via het 
stationsgebouw en aan de noordzijde via 
de zijkant van het stationsgebouw langs de 
kopperrons. 

 ▪ Er is nog geen uitspraak gedaan over de 
toekomst van de dubbele routing. Dit is een 
vraag waar in een apart onderzoek verder zal 
worden ingegaan
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welke kansen zijn er voor een extra voet- en 
fietsverbinding over het spoor?
 ▪ In de ambitienota Over het Spoor is de ambitie 

neergelegd om een extra spoorkruisende 
verbinding te maken ten noorden van het 
stationsgebouw. Op dit moment is langs de 
Meerssenerweg er over 1.5 kilometer geen 
verbinding mogelijk. Eind 2019 is bureau 
BUUR een verkennende studie begonnen voor 
de stationsomgeving. Hierbinnen zijn ook 
de mogelijkheden voor een extra verbinding 
verkend. Drie verbindingen zijn onderzocht op 
hun inpasbaarheid en effectiviteit. Verbinding 
A tussen de St. Maartenslaan en de Prof. 
Nijpelsstraat is als meest kansrijk bestempeld. 
Dit is de meest directe oost-west verbinding 
aansluitend op de Wilhelminabrug en ligt dicht 
genoeg bij de OV-knoop om hier ook van te 
kunnen profiteren. Het internationaal busstation 
wordt hierdoor bijvoorbeeld beter bereikbaar 
vanaf de westzijde.

Mogelijke nieuwe verbindingen

Maartenslaan

Moserstraat

Boterfabriek
M

aas

nu over 1.5 km 
geen overgang

200m

m
ee

rs
se

ne
rw

eg

wilhelminabrug

station
(bestaande verbinding)

C.

B.

A.

A.

B.

C.

 plaats

SPECIFIEKE AANVULLENDE VRAGEN MAASTRICHT
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welke kansen zijn er om de omgevingskwaliteit 
van de oostzijde te vergroten? welke extra 
voorzieningen zijn in de toekomst wenselijk?
 ▪ Voor de ontwikkeling van type 2 stations zal 

actief moeten worden gezocht naar functies 
en partijen om ontwikkeling van de grond te 
krijgen. Dit in tegenstelling tot type 1 stations, 
waar ontwikkeling min of meer vanzelf gaat. 
Hiervoor dient extra nadruk te worden gelegd 
op de aantrekkelijkheid van de knoop als 
vestigingsplek. Hierbij zal gericht gezocht moeten 
worden naar passende functies.

 ▪ Aan de oost-zijde aanvullend programma 
toevoegen en concentreren van de entrees 
rond de ingang van het station draagt bij aan de 
levendigheid van het gebied.

 ▪ Groene karakter van de oostzijde behouden, als 
groene tegenhanger van de grotendeels verharde 
westzijde.

 ▪ Kansrijke nieuwe voorzieningen in de directe 
omgeving van oostzijde: 
- Congres- en vergaderruimtes 
- Co-working en flexibele werkplekken 
- Een cafe/restaurant 

 plaats

SPECIFIEKE AANVULLENDE VRAGEN MAASTRICHT



69

Verdiepingsonderzoek Maastricht

Werkboek

STAP 3 VERDIEPEND ONDERZOEK

welk alternatieve stationsverbinding is er voor de 
huidige passerelle?
 ▪ In de ambitienota Over het Spoor is de 

ambitie neergelegd om de huidige smalle 
en verouderde passerelle te vervangen door 
een nieuwe aantrekkelijkere en comfortabele 
loop- en fietsverbinding ter hoogte van het 
stationsgebouw. Eind 2019 is bureau BUUR 
een verkennende studie begonnen voor de 
stationsomgeving. Gelijktijdig is ProRail met een 
knelpuntenonderzoek gestart. 

 ▪ Resultaten hiervan zijn nog niet gepubliceerd. 
Uitkomsten van dit onderzoek zijn voorlopig. 
In dit onderzoek zal geen beslissing worden 
genomen over de voorkeur of impact van de 
mogelijke varianten.

 ov-knoop

SPECIFIEKE AANVULLENDE VRAGEN MAASTRICHT

Uit: Gebiedsverkenning BUUR

2) tunnel

1) passerelle

te onderzoeken varianten bovengronds 
en ondergronds
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wat is de huidige functie van het stationsgebouw 
als verblijfs- en ontvangstdomein? en hoe kan het 
stationsgebouw in de toekomst beter worden benut?
 ▪ Op dit moment heeft het stationsgebouw 

een beperkte verblijfsfunctie. Delen van het 
gebouw die hiervoor geschikt zijn niet publiek 
toegankelijk of niet in gebruik. Uitbreiden van 
de verblijfsfuncties en vullen van de leegstand 
zou de wachttijdbeleving, die nu als ondermaats 
wordt gewaardeerd, drastisch kunnen 
verbeteren.

 ▪ In het huidige ontvangstdomein zijn de 
faciliteiten voor wachten, afspreken en 
ontmoeten ondermaats. Na de renovatie van het 
stationsgebouw zal hier merkbare verbetering in 
komen. 
 

 ov-knoop

SPECIFIEKE AANVULLENDE VRAGEN MAASTRICHT

Huidige situatie volgens het stationsconcept
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hoe kan de ov-knoop worden geoptimaliseerd voor 
autobereikbaarheid (wegverbinding/ parkeren)?
 ▪ Parkeren aan beide zijden van het station blijven 

behouden middels de bestaande P+R locaties.
 ▪ Er zijn perspectieven om de weg vanaf 

Noorderbrug tot aan Parallelweg door te trekken. 
Hierdoor zal er een directe verbinding komen van 
de ringweg naar het station. Auto’s die gebruik 
maken van de OV-knoop zullen hierdoor niet 
meer door Wyck gaan.

 ▪ Aan de westzijde zijn perspectieven om de 
Meerssenerweg te onderbreken met een harde 
of zachte knip. De autobereikbaarheid van 
de P+R Meerssenerweg zal hierdoor per auto 
vanuit zuidelijke richting minder goed bereikbaar 
worden. Verkeer kan hiervoor worden omgeleid 
via de Groene Loper.

SPECIFIEKE AANVULLENDE VRAGEN MAASTRICHT
 mobiliteit  mobiliteit

wat zijn de perspectieven van de spartacuslijn tot 
aan de ov-knoop?
 ▪ In het verleden was er een verbinding naar 

Lanaken en Hasselt (Spoorlijn 20). Het tracé 
tot Lanaken is sinds 2011 weer in dienst 
genomen, maar enkel voor goederenvervoer. 
De mogelijkheid bestaat over deze spoorlijn 
sneltrams gaan rijden tussen Hasselt en 
Maastricht.

 ▪ De voorlopige eindhalte in Maastricht zal aan 
het Mosae Forum zijn aan de andere kant van de 
Maas. Voor de OV-knoop zou het doortrekken 
van de lijn tot aan het station wenselijk zijn 
omdat alle internationale verbindingen zich dan 
hier concentreren.
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 mens

SPECIFIEKE AANVULLENDE VRAGEN MAASTRICHT

welk soort grensoverschrijdende reizigers maken 
gebruik van de ov-knoop maastricht? met welk motief 
maken zij gebruik hiervan?
 ▪ Om deze vraag goed te beantwoorden is 

aanvullend onderzoek nodig. Zie vraag 
verdiepend onderzoek. 
 

welke aanvullende eisen stellen grensoverschrijdend 
gebruikers van de ov-knoop boven nederlandse 
reizigers?
 ▪ Om deze vraag goed te beantwoorden 

is aanvullend onderzoek nodig omdat 
er nog onvoldoende zicht is op de 
(grensoverschreidende) reizigers. Eerste ideeën:

 ▪ Eenvoudige ticketing 
 ▪ Reisinformatie en drempelloze overstap
 ▪ Eisen aan bewegwijzering
 ▪ Meertalig stationspersoneel
 ▪ Bagagefaciliteiten
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1) huidige situatie incheck paaltjes

2) toegangspoortjes bij entree

toegangpoortjes

hoe garanderen we spoorkruisende verbindingen 
rondom of op de ov-knoop in de toekomst? 
 ▪ Inchecken voor de trein is middels 

incheckpaaltjes nabij de perrons. 
 ▪ Arriva en NS hebben allebei hun eigen 

incheckpaaltjes waardoor in en uitchecken soms 
verwarrend is en extra tijd kost.

 ▪ Hiernaast zijn twee mogelijke 
hoofdoplossingsrichtingen geschetst. In dit 
onderzoek zal geen beslissing worden genomen 
over de voorkeur van de mogelijke varianten.

SPECIFIEKE AANVULLENDE VRAGEN MAASTRICHT
 mens
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welke kansen en knelpunten volgen uit de toepassing 
van het handelingsperspectief op de toekomstige
situatie van het knooppunt (rekening houdend met 
geplande wijziging in netwerk/bediening, regionale
ontwikkelingen en trends)?
- welke kansen liggen er voor innovatie richting 
2040?
- op welke manier kan adaptief om worden gegaan 
met onbekende factoren en technologieën in de 
toekomst?
 ▪ Er zijn vijf thematische opgaven geformuleerd 

op basis van de kansen en knelpunten uit het 
gezamenlijk ingevulde handelingsperspectief.

 ▪ netwerk ‘Het potentieel van grensoverschrijdend 
vervoer dient optimaal te worden benut’: 
Maastricht ligt op een centrale plaats in een 
internationale agglomeratie. Deze ligging 
en potentiële agglomeratiekracht is door 
laagwaardige buitenlandse verbindingen nog 
onvoldoende benut. De opgaven liggen in het 
verder ontwikkelen van de grensoverschrijdende 
verbindingen door o.a. het robuust aanhaken 
op het HSL-netwerk en het versnellen van de 
binnenlandse verbindingen.

 ▪ plaats ‘Het betekenisvol verbinden van wijken 
aan de oost- en westzijde van het spoor’: 
De spoorbarrière van 1,5 km vormt een 
belangrijke barrière in het verbinden van 
oost en west. Nieuwe spoorkruisende 
verbindingen kunnen helpen bij het 
ontwikkelen van Maastricht-Oost en de 
geplande gebiedsontwikkelingen aldaar. Er 
ligt een herinrichtingsopgave voor oostelijke 
stationsentree (de achterzijde) om deze te 
transformeren tot ‘tweede voorkant’.

context knooppunt analyse knooppunt conclusies en advies

AANVULLENDE LANDELIJKE VRAGEN
 ▪ knoop ‘Het toekomstige OV-knooppunt 

stelt nieuwe eisen aan het monumentale 
stationsgebouw’: 
Fysieke ruimte voor innovatieve vervoersvormen 
rond de knoop en aan het gebouw is 
beperkt. Functies zullen slim gecombineerd 
moeten worden om de knoop verder te 
kunnen uitbouwen. De geconstateerde 
transferknelpunten omtrent de passerelle 
en relaties tussen de stationsdomeinen 
worden verder onderzocht, evenals de 
oplossingsrichtingen voor de stationsverbinding.

 ▪ mobiliteit ‘Grensoverschrijdende Mobility-as-a-
Service’: 
Binnenlandse verbindingen zijn goed, maar de 
internationale verbindingen kunnen nog worden 
verbeterd. Er zijn kansen voor technologische 
integratie/ verdere digitalisering van de (keten-)
reis.

 ▪ mens ‘Internationale allure organiseren en 
vormgeven’: 
De ruimtelijke vormgeving van de OV-
knoop moet haar functie als internationale 
toegangspoort tot Maastricht weerspiegelen. 
 

wat betreft (technologische) innovaties voor de 
toekomst

 ▪ Het blijft lastig om omvattende uitspraken te 
doen over (de gevolgen van) technologische 
innovaties richting 2040. Er is nog veel 
onduidelijk en onzekerheid over de impact van 
deze trends. De gemeente is in samenwerking 
met verschillende partners actief bezig met het 
experimenteren van deelmobiliteit, digitalisering 
van de reis en de verwante gevolgen geclusterd 
onder Mobility-as-a-Service (MaaS). Deze pilots 
zitten nu in de opstartende fase. Zie vraag 
regionaal/landelijk aanbod vraagafhankelijk 
vervoer.

 ▪ De grensoverschrijdende verbindingen en 
regionale ketenmobiliteit vragen om een 
eenduidig systeem van reisplanning en ticketing. 
Hiermee kan het internationale reisgemak 
worden verbeterd. Hierin is een belangrijke 
rol voorzien voor technologische integratie 
en MaaS-applicaties. Hier zal een belangrijke 
innovatieslag plaatsvinden. Op dit moment 
wordt al geëxperimenteerd met de MaaS pilot 
‘Grenzeloze mobiliteit’ van Arriva die binnenkort 
start. 
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welke vragen en lessen uit het onderzochte ov-
knooppunt zijn toepasbaar op vergelijkbare
knooppunten?
- toepassing handelingsperspectief
- analyse van knelpunten
- analyse van kansen
- proces
- data
- best practices

- etc.
 ▪ Deze vraag dient nog verder te worden 

uitgediept door de vergelijking te maken met 
andere knooppunten (zoals bijvoorbeeld de 
casus Dordrecht). De thematische opgaven 
gericht op Maastricht die zijn behandeld in de 
rapportage:

 ▪ ‘De herinrichting van de OV-knoop biedt 
kansen voor het verbinden van twee 
stadsdelen gescheiden door het spoor’: Nieuwe 
spoorkruisende verbindingen voor langzaam 
verkeer kunnen de barrièrewerking van het 
spooremplacement verminderen. Het type 
gebruikers is bepalend voor de uitwerking van 
de verbinding. In Maastricht is er bijzondere 
aandacht voor de (e-)fiets, zowel op de knoop 
(parkeren) als de bereikbaarheid tot de knoop 
(verbindingen) en gebruikers met een beperking.

 ▪ ‘Technologische verweving biedt kansen 
voor (internationaal) reiscomfort’: De 
grensoverschrijdende verbindingen en regionale 
ketenmobiliteit vragen om een eenduidig 
systeem van reisplanning en ticketing. Hierin is 
een belangrijke rol voorzien voor technologische 
integratie en MaaS-applicaties.

context knooppunt analyse knooppunt conclusies en advies

AANVULLENDE LANDELIJKE VRAGEN
welke randvoorwaarden (kaders, beleid, proces, 
etc.) zijn nodig om de opgaven op dit knooppunt aan 
te pakken?
 ▪ Er zijn een aantal hoofdkaders van beleid 

geformuleerd op verschillende beleidsniveaus. 
Het TBOV op het hoogste niveau dient als 
uitgangspunt waarop de Ambitienota Over het 
Spoor aansluit. De strategische doelen uit deze 
nota zijn opgenomen in de Omgevingsvisie 
van Maastricht voor 2040 en onderdeel van de 
Mobiliteitsvisie van de provincie Zuid-Limburg.

welke bepalende ruimtelijke keuzes zijn nodig (wel/
niet faciliteren van ontwikkelen, stapelen functies,
uitplaatsen van functies, overkluizen, uitbreiden, 
verdiept leggen van functies, ruimtelijk ingrijpen in 
de omgeving etc.)?
 ▪ Een veranderende OV-knoop stelt nieuwe 

eisen aan de organisatie van het historisch 
stationsgebouw en haar directe omgeving. 
Het monumentale karakter van het gebouw 
dient te worden bewaard en is een belangrijke 
gebondenheid voor ontwikkeling van de knoop. 
Fysieke ruimte voor innovatieve vervoersvormen 
is rond de knoop beperkt. Functies zullen slim 
gecombineerd moeten worden om de knoop 
nog verder te kunnen uitbouwen (bijvoorbeeld 
ondergronds). Ambitie is om onderlinge 
relaties tussen de verschillende modaliteiten te 
optimaliseren.

 ▪ De passerelle is uniek in Nederland doordat deze 
tussen de bovenleiding spanningsvoerende deel 
en afspandraden ingebouwd is. Hedendaags 
is dit geen gangbare praktijk meer en voor 
een nieuwe passerelle zal dit betekenen dat 
deze aanmerkelijk hoger zal worden om over 
de leidingen heen te gaan. Dit heeft een 
hoger stijgpunt bij de toegang tot gevolg en 
dat de nieuwe passerelle niet op de huidige 
locatie kan worden aangesloten. Nader 
bouwkundig onderzoek moet uitwijzen wat de 
implicaties hiervan zijn voor het monumentale 
stationsgebouw.

TBOV 2040 OmgevingsvisieMobiliteitsvisie ZL

Rijk 
Provincies 
ProRail
Vervoerders

Gemeente MaastrichtProvincie Limburg
Rijkswaterstaat
Vervoerders 
16 Zuid Limburgse gemeenten 
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 ▪ ‘Het monumentale stationsgebouw is 
gebondenheid en kans’: Het monumentale 
stationsgebouw is een paleis voor de reiziger 
en is duurzaam in zijn levensloop, maar 
tegelijkertijd is het ook een beperking voor wat 
in gebouwaanpassing mogelijk is tegen 2040.

 ▪ ‘Opgave voor het herinrichten van de 
‘achterzijde’ van het station’: Het station van 
Maastricht verdient, na ondertunneling van de 
A2, ook een tweede voorkant. Herinrichting van 
de oostzijde hangt nauw samen met andere 
ingrepen op de knoop.

 ▪ ‘Veel weten we nog niet’: Er is in het onderzoek 
weinig zicht op de reisdoelen van de reizigers op 
de knoop. Gedetailleerde gegevens over type 
reizigers en ketenreis ontbreken. Vervoerders 
voeren hun eigen onderzoeken uit. Reisgegevens 
verkrijgbaar via TLS zijn kostbaar en kennen een 
lange doorlooptijd.

 ▪ ‘Vier elke gerealiseerde stap met elkaar en de 
omgeving, zo houd je de ontwikkeling tastbaar 
en levend’: De Ambitienota ‘Over het Spoor’ en 
de 9 bijbehorende deelonderzoeken vormen 
een integrale analyse van de maatschappelijke 
opgave, kansen en mogelijkheden in de 
stationsomgeving Maastricht. Hierbij vond er 
brede afstemming plaats met de verschillende 
partners in het gebied. Er is heel veel informatie 
opgehaald die gebundeld werd en vertaald is 
in drie strategische ambities en verschillende 
actielijnen.  
De belangrijkste les die geleerd werd bij het 
opstellen van de Ambitienota is de nood 

aan het creëren van ‘vrijdenkersruimte’, een 
gegarandeerde veiligheid om samen met andere 
partners vrijuit te kunnen spreken over ideeën. 
Ontwerpend onderzoek kan in dit proces 
bijdragen om de toekomst voorstelbaar te 
maken. De ruimtelijke verbeeldingskracht kan 
vervolgens worden ingezet om deelnemers te 
inspireren en uit te dagen.  
Elke stap in het proces dient steeds duidelijk 
te worden afgesloten en de tussenstand dient 
te worden opgemaakt in de vorm van een 
aansprekend document. Wanneer partijen de 
ideeën onderschrijven kan de tussenstap worden 
vastgelegd en op het juiste beleidsniveau worden 
verankerd. Het helpt daarbij als het resultaat is 
gebundeld in een inspirerende publicatie.

 ▪ ‘Ruimte en vertrouwen creëren om met elkaar 
vrij te denken over grote plannen’: Sinds 
2014 vonden er al veel ontwikkelingen rond 
de knoop Maastricht plaats. Daarbij zijn al 
belangrijke lessen getrokken, bijvoorbeeld 
over een gefaseerde aanpak met een heldere 
en breed gedragen overkoepelende visie. De 
integrale gebiedsontwikkeling is opgebouwd uit 
verschillende grotere en kleinere deelprojecten.  
Elk project wordt zo een bouwsteen van een 
meerjarig ontwikkelingsproces, en een onderdeel 
van het overkoepelend verhaal.  
Bij de uitvoering en realisatie van elke bouwsteen 
dient steeds de omgeving te worden betrokken, 
dit zijn zowel betrokken professionele partijen, 
zoals de vervoerders, alsook bewoners en 
belangenorganisaties. 

Bij het vaststellen van de Ambitienota konden 
direct twee deelprojecten worden gekoppeld, 
de herlocalisering van de scooterstalling en de 
opening van het internationale busstation.  
De oplevering van deze bouwstenen is in 
Maastricht steeds gevierd met de partners en 
omgeving. De afsluiting van elke stap vormt 
hierbij een aanleiding om elkaar bij te praten en 
afspraken te maken over vervolgstappen voor 
het volgende project.  
Stad en Spoor kent een Regiegroep op directie/
bestuursniveau, Integratiesessie op ‘ambtelijk’ 
niveau en een  ‘Vrijdenkersruimte’ voor 
ontwerpers, planners en alle overige ‘vrije 
denkers’ 
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Samen met mobiliteitsaanbieders worden 
pilot projecten opgestart. Naar verwachting zal 
het aandeel deelmobiliteit met de tijd groter 
worden, als aanvulling op of ter vervanging van 
andere modaliteiten. Dit impliceert een bepaald 
ruimtebeslag. Om te bepalen waar de faciliteiten 
voor deelmobiliteit best geconcentreerd 
worden in een mogelijke ‘Mobility hub’ bij de 
OV-knoop Maastricht is bijkomend onderzoek 
noodzakelijk. Ook directe relaties met de knoop 
worden meegenomen (zoals mogelijke koppeling 
met verbinding over spoor en internationaal 
busstation).

 ▪ (6) Integraal reizigers- en gebruikersonderzoek
 ▪ Er is in het onderzoek weinig zicht op de 

reisdoelen van de reizigers op de knoop. 
Gedetailleerde gegevens over type reizigers 
ontbreken. Verschillende vervoerders voeren 
hun eigen reizigersenquetes uit, zoals NS die 
openbaar gegevens beschikbaar stelt over 
de verdeling van modaliteiten in voor een 
natransport van de treinreizigers, maar een 
integraal reizigersonderzoek voor het knooppunt 
Maastricht ontbreekt. Nader onderzoek is nodig 
om in kaart te brengen wie de gebruik maken 
van de OV-knoop als (grensoverschrijdende) 
reiziger en gebruiker.

welke verdiepende onderzoeken zijn nog nodig voor 
dit (type) knooppunt(en)?
 ▪ (1) onderzoek naar de toekomst van de 

passerelle
 ▪ De ABC-analyse van ProRail betreft de eerste 

globale analyse van het transferknelpunt 
en mogelijke randvoorwaarden en 
oplossingsrichtingen voor de stationsverbinding. 
Afwegingen worden gemaakt tussen een 
ondergrondse of bovengrondse verbinding als 
vervanging van de functie van de passerelle 
en de mogelijkheid van een combinatie met 
een interwijkverbinding. Binnen de studie 
is bijzondere aandacht voor de functionele, 
technische en financiële haalbaarheid van het 
project. De ABC-analyse is de basis voor een 
verkenningsfase (vervolg)onderzoek door ProRail.

 ▪ (2) onderzoek naar een extra spoorkruising voor 
fietsers en voetgangers

 ▪ Op dit moment vormt het spoor ten noorden 
van het stationsgebouw een barrière van maar 
liefst 1,5 km lang.  In de Ambitienota wordt 
het creëren van een nieuwe spoorkruisende 
verbinding voorop gesteld om tot een fijnmaziger 
fiets- en wandelnetwerk te komen. Omdat dit 
een interwijkverbinding betreft zal er geen 
toegang tot de perrons worden voorzien. Er 
zijn voor deze verbinding nog meerdere opties 
in studie voor inpassing en mogelijke gevolgen 
voor het spooremplacement. In een voorlopige 
werkhypothese is een voetgangers en fietsbrug 
ten noorden van het stationsgebouw ruimtelijk 
onderzocht.

 ▪ (3) een onderzoek over de inrichting van de oost-
entree en omliggend domein inclusief mogelijke 
vastgoedontwikkeling

 ▪ Dit onderzoek betreft de uitwerking van het 
strategische doel ‘Van achterkant naar (tweede) 
voorkant’ uit de Ambitienota Over het Spoor. 
De huidige entree sluit hier niet bij aan. Voor 
de herinrichting zijn nog veel verschillende 
opties denkbaar die sterk samenhangen met 
de te maken keuzes voor de stationsverbinding 
en kruisende verkeerscirculatie. Duidelijk is 
wel dat de oost-entree een kwaliteitsimpuls 
van stedelijke schaal nodig heeft. Deze entree 
kan bijdragen aan het verbeteren van de 
verbindingen met de Groene Loper en de 
aantrekkelijkheid van vastgoedontwikkeling aan 
de oostzijde vergroten.

 ▪ (4) verkeerstudie in de stationswijk Wyck 
& netwerkstudie IC+ richting & studie 
internationale capaciteit

 ▪ Er zijn verschillende mobiliteitstudies nodig om 
de impact te voorspellen van de aanpassingen 
op en rond de knoop en het netwerk. De 
eerste studie gaat over de inrichting en gebruik 
Stationsstraat. Tweede studie over het gebruik 
van het railnetwerk en intercity verbindingen. 
En derde een verdiepende studie over de 
effecten op de knoop van het uitbreiden van de 
doorgaande internationale railverbindingen.

 ▪ (5) Mobility Hub Maastricht en ruimtelijke/
functionele impact van deelmobiliteit op knoop

 ▪ De gemeente Maastricht is reeds actief bezig met 
het verkennen van de kansen van deelmobiliteit. 
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het deelgebied Maasterras in ontwikkeling. In combinatie met 
hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit, investeringen in fiets, parkeren en 
wandelstructuren, zal het gebied transformeren tot een hoogwaardige 
knoop in de Zuidvleugel. Dordrecht centraal heeft hierbij een tweetal 
profielen. Het is een kloppend hart in de stad (Dordrecht) en regio 
(Drechtsteden) waar wonen, verblijven, creëren, werken en winkelen 
worden verknoopt. Daarnaast is het station Dordrecht een grote knoop 
in de Zuidvleugel aan de “Oude Lijn”. Door het unieke eigen profiel van 
het Dordrecht station, is zij aanvullende op de overige grote knopen aan 
de Oude Lijn in de Zuidvleugel. Het resultaat hiervan is dat de Zuidvleugel 
als geheel ruimtelijk economisch krachtiger, diverser, innovatiever en 
een aantrekkelijker wordt als landsdeel.

Vanuit al deze invalshoeken is het gewenst het station(sgebied) aan te 
pakken. We hebben met elkaar geconstateerd dat het momentum is bereikt 
om te zoeken naar een integrale oplossing voor sporenlayout, 
transfermaatregelen, rehabilitatie van het stationsgebouw voor stad en 
station, het verbeteren van de omgeving rondom het station én het verbeteren 
van de aansluiting van het station op de omgeving inclusief het overtuigender 
met elkaar verbinden van de stad en parkzijde.
In het kader van het Toekomstbeeld OV 2040 is Mecanoo architecten 
gevraagd het Handelingsperspectief om te zetten in een verkennend 
ontwerpperspectief. Voor u ligt het resultaat van dit verkennende ontwerp 
perspectief. Een perspectief waarin breed is nagedacht over de kansen voor 
stationsgebied Dordrecht. 
Het gepresenteerde ontwerp is een stedenbouwkundig concept dat vanuit 
het stedenbouwkundige perspectief oplossingen aan draagt. Het concept 
dat wordt gepresenteerd staat symbool voor het willen verbinden van station 
en omgeving, bestemming en stedelijk programma. De beelden geven een 
impressie van een stedenbouwkundige visie weer. De complexe 
stationsopgave vraagt om een nadere studie die vanuit het perspectief van 
het functioneren van het spoor (de railinfra) en het station en hun onderlinge 
samenhang is ingestoken. 
Het Handelingsperspectief en de verkenning van Mecanoo laten goed zien 
welke complexe opgaves ter plaatse van het station bij elkaar komen. Deze 
verkennende ontwerp studie biedt een perspectief op de aanpak van de 
vraagstukken op en rond dit station. 
Een gedeelde conclusies is dat dit type station vraagt om een integrale 
benadering. Elke stakeholder heeft z’n eigen deelopgaves en belangen. Om 
een echte kwaliteitssprong te maken is het van belang dat partijen 
gezamenlijk tot een integrale visie komen. Integraal over schaalniveaus 
(Rijk, Zuidvleugel en lokaal), thematisch (modaliteiten, gebiedsontwikkeling) 
en met verschillende partners (publiek, privaat). In de praktijk zien we dat 
stakeholders afhankelijk zijn van elkaar om stappen te realiseren die 
randvoorwaardelijk zijn voor het verbeteren van de kwaliteit van de knoop; 
en ook omgekeerd. Samenwerking is daarom van groot belang. De 
samenwerking die met deze studie is aangegaan willen we vasthouden en 
verder uitwerken en gezamenlijk toewerken naar een door alle partijen 
gedragen integrale visie en een ontwikkelagenda, met zowel korte- als 
langetermijn doelen voor verbetering van station(sgebied) Dordrecht 
centraal. 

Voorwoord
Het centraal station Dordrecht staat aan de vooravond van een grootschalige 
stedelijke transformatie. Het huidige station kan de groeiende 
vervoersstromen onvoldoende accommoderen en kent een meervoudige 
onderhoudsopgave aan verschillende station assets. Ook wat betreft de 
ruimtelijke kwaliteit en het perspectief voor ruimtelijk economische 
ontplooiing, scoort het huidige stationsgebied een onvoldoende. Dat de 
ruimtelijk economische druk om in deze knoop te blijven investeren toch 
hoog is, zegt veel over haar potentie. Voor het station is een 
Handelingsperspectief opgesteld door ProRail, NS Stations, Provincie Zuid 
Holland en de gemeente. Belangrijke constateringen zijn: 
• Het station is een belangrijk overstapstation in de as Merwede Lingelijn 

- Brabant – Rotterdam/ Den Haag. De loopstromen van en naar deze 
treinen is echter te beperkt in capaciteit en veiligheid. Dit komt door te 
smalle perrons en te smalle passages van sporen. De vitale 
‘scharnierfunctie’ in de ov-verkeersstructuur kan alleen functioneren als 
deze wordt ondersteund door een soepel en aangenaam in-/uit-/ 
overstapproces. Dat vereist forse ingrepen in de transfer: capaciteit 
perrons, stijgpunten, passage én heldere ordening domeinen, met een 
vlotte en logische overstap van trein op ketenvoorzieningen vice versa. 

• Het baken van het station; het monumentale stationsgebouw, heeft 
momenteel maar een zeer beperkte functie voor reizigers (maximaal 
circa 2%), doordat de hoofdloopstromen in de loop der tijd buitenom zijn 
gelegd. De stationshal in het monument wordt hierdoor onderbenut. Met 
het opnieuw ordenen van de stationsdomeinen liggen er kansen voor 
rehabilitatie van het stationsgebouw als primair ontvangstdomein.

• Naast deze functionele opgave heeft het station een meervoudige 
grootschalige onderhoudsopgave van verschillende stationsassets. Dit 
betreft zowel de perrons, de sporen als het monument.

• De landelijk gewenste invoering van de CitySprinter vraagt om extra 
(perron)spoorcapaciteit. De huidige lay-out met zijn wisselcomplexen 
aan weerszijden van de perrons dwingt tot een forse ingreep. 

• Het spoor is als gevolg van de groei van de stad over het spoor heen 
een barrière tussen stadsdelen geworden. De huidige 
interwijkverbindingen missen kwaliteit en een interwijk ter hoogte van 
het station ontbreekt. Het Weizigtpark dat aan de zuidzijde aan het 
station grenst is bekend met overlastproblematiek. Met de plannen voor 
herinrichting van het park worden de problemen omgebogen tot nieuwe 
kansen. Het Weizigtpark wordt niet alleen in haar oude allure hersteld, 
maar wordt ook een plek in de stad waar inwoners en bezoekers van 
Dordrecht graag naar toe gaan. Met de ontwikkeling van een nieuwe 
fietsenstalling en herinrichting van de openbare ruimte wordt de 
zuidingang van het station verbeterd. 

• Door een kwalitatieve interwijkverbinding ontstaan mogelijkheden om 
het gebied verder ruimtelijk economisch te verdichten. Juist de langzaam 
verkeerroutes (wandelen en fietsen) profiteren hier sterk van. Er ligt een 
unieke kans om het Weizigtpark tegen het station aan, te ontwikkelen tot 
het groenste stationsplein (of zelfs groenste station van het land). 

• De gemeente gaat de komen jaren (2020-2030) stevig investeren in het 
ruimtelijk economische programma rond het station. De concentratie 
ligt hierbij direct naast het station en in het gebied tussen de het station 
en de (historische) binnenstad. Woningbouw, commerciële functies en 
een nieuwe Stadskantoor van Stad en Regio, maken hier deel van uit. 
Uiteraard met een parkeernorm van nul. Direct na oplevering komt ook 
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1. Inleiding



De kracht van de Zuidvleugel bestaat uit de 
doorontwikkeling, versterken en verbinden 
van haar complementaire steden. 
De Zuidvleugel groeit met name de laatste 
twee decennia steeds sterker door naar 
een geïntegreerd samenhangend 
verstedelijkt landsdeel.
De decentrale overheden in dit gebied 
hebben afgesproken deze ruimtelijk 
economische trend actief door te trekken. 
De verstedelijkings-opgave tot 2040 wordt 
in samenhang georganiseerd, met focus op 
de binnenstedelijke verdichting. De opgave 
wordt hierbij geconcentreerd langs De 
Oude Lijn (het spoor tussen Den Haag 
– Rotterdam en Dordrecht).  
Deze koppeling van de 
verstedelijkingsopgave aan de 
bereikbaarheidsopgave is niet alleen 
logisch, maar zelfs voorwaardelijk. Het 
spoor (Oude Lijn), OV en de fiets (lokaal) 
worden de dragende mobiliteitssystemen. 
De spoorse opgave voor de Oude Lijn 
bestaat uit het versterken van een aantal 
systeem stations (o.a. Dordrecht centraal) 
en, naast de Intercity, een hoogwaardige 
en hoogfrequente City Sprinter in de 
Zuidvleugel (vergelijkbaar met S-Bahn). 
Daarnaast versterken additionele stations 
de verschillende deelgebieden langs de 
Oude Lijn. 
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Spoorzone Dordrecht en 
Landelijke Toekomstbeeld 
OV 2040

Inleiding

In het landelijke Programma Toekomstbeeld 
OV 2040 werken partijen binnen de OV-sector 
samen aan het toekomstbestendig maken van 
het openbaar vervoer in Nederland richting het 
jaar 2040. Onderdeel van dit programma is de 
werkstroom ‘ketens en knopen’. Een belangrijk 
thema binnen deze werkstroom is 
knooppuntontwikkeling. 

Een goed functionerend OV-knooppunt draagt 
bij aan sneller en prettiger reizen op een 
multimodale wijze (trein, metro, tram, bus, fiets, 
lopen, auto, taxi en ander deelvervoer) en biedt 
kansen voor ruimtelijk-economische 
ontwikkelingen. Gedacht kan worden aan 
woningbouw, commerciële dienstverlening of 
een mengvorm hiervan.

Deze verkennende studie onderzoekt de 
mogelijkheden voor knooppuntontwikkeling van 
de zogenaamde type 2-stations. Vaak vormen 
deze stations barrières in de stad in plaats van 
verbindende schakels. De verkenning wordt 
toegespitst op station Dordrecht.
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2.  Context OV-knooppunt en omgeving
A | Ruimtelijke context  

B | Ontwikkelingen verleden 

C | Ontwikkelingen gepland 

D | Trends en prognoses 

E | Stakeholders en hun behoeften 



Middelgrote stationsknopen

Eind 2019 is besloten voor enkele locaties 
verdiepende studies uit te voeren. Deze 
moeten inzichten opleveren waarmee in het 
vervolg van het programma keuzes kunnen 
worden gemaakt. De landelijke selectie is 
zowel gebaseerd op geografische spreiding, 
als op knooppunttypologie. 

Het OV-knooppunt Dordrecht (station 
Dordrecht “Centraal”) is geselecteerd als 
casestudie in de categorie ‘middelgrote 
stationsknooppunten met kansen voor grotere 
gebiedsontwikkeling’. In het Programma 
Toekomstbeeld OV 2040 wordt dit aangeduid 
als “type 2”. Kenmerken daarvan zijn:
• Beperkte ruimte voor verdichting 
• Weinig commerciële belangen en/of 

potentie voor private (co-)financiering
• Bestemmingen rond de knoop zijn beter te 

verbinden met de knoop
• Nog geen grotere gebiedsontwikkeling 

gepland
• Wel kansen voor integrale oplossingen, 

bijvoorbeeld om de wijken aan beide 
kanten van het spoor  beter met elkaar te 
verbinden (barrièrewerking).

Dordrecht is geschikt als casestudie mede 
omdat er in de omgeving veel te gebeuren 
staat. Station en Maasterras vormen een 
belangrijke ontwikkelingslocatie in de Dordtse 
Spoorzone, die op zijn beurt weer deel 
uitmaakt van het programma van de Zuid-
Hollandse Verstedelijkingsalliantie. 
Uitgangspunt van dit programma is een beter 
gebruik van de Oude Lijn (de spoorweg 
Dordrecht-Leiden via Rotterdam en Den Haag) 
voor stedelijke ontwikkeling. Mogelijke ombouw 
van de huidige sprinterverbinding naar een 
lichter systeem (vergelijkbaar met de Duitse 
S-Bahn) is in onderzoek.

Deze studie focust op het vraagstuk welke 
ontwikkelrichting van het OV-knooppunt 
Dordrecht toekomstvast is in relatie tot de 
geplande gebiedsontwikkeling in de omgeving. 
Daarnaast benoemt deze studie meer 
algemene aandachtspunten voor “type 
2-knooppunten”, zodat op landelijk niveau 
relevante inzichten kunnen worden verkregen. 
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Handelsstad Dordrecht

De handelsstad Dordrecht kreeg in 1220 
stadsrechten. Het werd vrij snel een van de 
belangrijkste knooppunten in Holland. De stad 
was georiënteerd op het knooppunt van de drie 
rivieren Merwede, Noord en Oude Maas. 
Vrijwel alle belangrijke handelsstromen tussen 
Rotterdam en Brabant en richting het oosten 
kwamen door de stad. Vanaf de 19e eeuw 
vormden de vestingwerken geen noodzakelijke 
begrenzing meer en groeide de stad ook 
daarbuiten. De eerste wijken uit de tijd staan 
nog altijd bekend als de ‘19e-eeuwse schil’.

Komst van het spoor

Met de opkomst van de spoorwegen ontstond 
al snel de behoefte aan een spoorverbinding 
tussen Rotterdam en Brabant. Het tracé werd 
ontworpen zodra de techniek beschikbaar was 
om de lange brug over het Hollands Diep te 
bouwen. Ook voor de oversteek over de Oude 
Maas bij Dordrecht was een brug nodig. Om 
deze loodrecht op de rivier te kunnen bouwen, 
maakt het tracé in Dordrecht een scherpe 
bocht. Tussen de bocht en de brug, aan de 
rand van 19e-eeuwse schil, werd op 1 januari 
1872 het huidige station geopend. Een paar 
jaar later, op 16 juli 1885, volgde het spoor 
Dordrecht – Gorinchem. 

In de loop der jaren breidde de stad verder uit 
naar het zuiden en oosten. Het spoor kreeg 
hierdoor naast zijn verbindende karakter ook 
een barrièrewerking voor de Dordtenaren. De 
verbinding tussen de zuidelijke wijken en het 
stadscentrum werd gelegd met tunnels. Direct 
aan de zuidzijde van het station werd in de 
jaren 40 het Weizigtpark gerealiseerd. Dit werd 
letterlijk met de rug naar de spoorbaan 
ontworpen. Dit is nog altijd te zien.

1220 1872
Dordrecht krijgt 
stadsrechten

Komst van het 
spoor

Ontwikkelingen verleden
Historische tijdlijn stationsomgeving
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Verdere aanpassingen in het 
stationsgebied

In de loop der jaren zijn er doorlopend 
aanpassingen op en aan het spoor 
doorgevoerd. Denk aan de elektrificatie van het 
spoor, en aan de verbreding en vernieuwing 
van de brug over de Oude Maas. Op het 
station zelf is een ongelijkvloerse verbinding 
tussen de sporen aangelegd die ook vanuit het 
zuiden bereikbaar is. Een tijdelijk passerelle 
over de sporen bleek structureel noodzakelijk 
en is nog altijd aanwezig. De jongste 
toevoegingen zijn het busstation en de 
fietsgarage. 

Verdere toevoegingen

In de loop der jaren werden zijingangen steeds 
belangrijker. Het gevolg is dat de stationshal 
vrijwel niet meer gebruikt wordt door reizigers. 
Voorzichtig mag geconcludeerd worden dat 
alle aanpassingen directe antwoorden waren 
op specifieke problemen. Het functioneren van 
het knooppunt als geheel is sinds 1872 nooit 
integraal, in alle samenhang benaderd.  
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ontwerpperspectief station Dordrecht |  © Mecanoo Architecten      10

Actuele ruimtelijke context

Nationaal onderwijsmuseum

Maasplaza

Thureborg

HNK Dordrecht 

Gemeente Dordrecht 
Toekomstige locatie 
Huis van stad en regio

Tomadohuis

xxxx



Busstation Dordrecht Centraal

Weizigtpark

Thureborg

Bruggen over de Oude Maas

Tomadohuis 

Stationsgebouw Dordrecht
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Actuele ruimtelijke context 

De historisch gegroeide barrièrewerking van 
het spoor drukt nog altijd een stempel op het 
stedelijke weefsel van Dordrecht. De 
verkeersverbindingen onder het spoor In de 
omgeving van het station zijn weinig 
uitnodigend. Die barríèrewerking wordt 
versterkt door het spooremplacement tussen 
het station en de Oude Maas. Het station zelf 
doet weinig om die scheidslijn in de stad op te 
heffen. De stationstunnel van waaruit de 
perrons toegankelijk zijn, heeft nauwelijks een 
verbindingsfunctie voor het reguliere stedelijke 
verkeer. Daardoor vormt het spoor een harde 
grens tussen het centrumstedelijke gebied van 
de 19e-eeuwse schil aan de noordzijde en het 
groenstedelijke woonmilieu met het 
Weizigtpark aan de zuidzijde. 

Op iets grotere afstand (binnen vijftien minuten 
fietsen) zijn zowel aan de noord- als de 
zuidzijde gebieden te vinden met een 
herkenbare regionale of bovenregionale 
betekenis. Aan de noordzijde is dat de 
middeleeuwse, monumentale binnenstad aan 
de driesprong van de grote rivieren, met haar 
horeca, winkels en toeristische trekpleisters. In 
het zuiden liggen het onderwijscluster van het 
Leerpark en het Gezondheidspark rond het 
Albert Schweitzerziekenhuis binnen een 
kwartier fietsen. Deze voorzieningen zijn ook te 
bereiken via het (verouderde) sprinterstation 
Dordrecht Zuid. Binnen de planvorming voor de 
Spoorzone wordt verplaatsing van dit station 
naar het centrum van het Leerpark en 
Gezondheidspark overwogen.



ontwerpperspectief station Dordrecht |  © Mecanoo Architecten      12

Geplande ontwikkelingen

gebied stedelijke transformatie

bouwlocatie

toekomstige transformatie

LEGENDA

Een groot deel van het 
verstedelijkingsprogramma in Zuid-Holland 
moet binnenstedelijk worden gerealiseerd 
nabij stations en andere knooppunten van 
openbaar vervoer. De provincie en een 
groot aantal gemeenten, waaronder 
Dordrecht, werken daarvoor samen in de 
Verstedelijkingsalliantie. De gedachte is dat 
het mes aan twee kanten snijdt. Verdichting 
rondom stations stimuleert de vraag naar 
openbaar vervoer, waardoor investeringen 
in openbaar vervoer haalbaar worden. 
Andersom maakt verbetering van het 
openbaar vervoer het aantrekkelijker om te 
investeren in vastgoed bij de stations. 

Maasterras +ca. 2450 wonen
(Mecanoo studie)

Leerpark +ca. 1360 wonen
(Komende en Mecanoo studie)

Ontwikkeling appartementen op 
voormalig zorgcomplex Thureborg



30m offset
geen gebouw toegestaan

Vrijwaringzone A16
 (25m naar 50m)

Bron:  Stedenbouwkundig plan (p58) en Spoorzone Ambitiedocument (p63) 

Vervoer gevaarlijke stoffen over spoor.
Vrijwaringszone terugbrengen van 200m naar 60m

Kan geen speciale functies bouwen binnen de 
200 m-zone, zoals ziekenhuizen, basisscholen, 
kinderopvang en bejaardentehuizen
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Veiligheid

Veiligheidscontouren

Maximaal zes keer per uur passeert een 
goederentrein het station. Voor een deel gaat 
dat om het transport van gevaarlijke stoffen. 
Dat brengt beperkingen met zich mee voor 
stedelijke ontwikkelingen langs de spoorweg. 
Pas als er een directe verbinding voor 
goederentreinen wordt gerealiseerd tussen 
Rotterdam en Antwerpen, kunnen deze om 
Dordrecht heen worden geleid. De gemeente 
blijft zich daarvoor inzetten, maar beschikt niet 
over de middelen om dit zelfstandig te 
realiseren. Alternatieven zijn een beter gebruik 
van de Betuweroute, de aanleg van een 
exclusief goederenspoor tussen Rotterdam en 
Brabant en het vervoer van gevaarlijke stoffen 
over water.
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Omgeving en geplande ontwikkelingen

Huis van de Stad en Regio, Schmidt Hammer Lassen

Fietsenstalling zuidzijde station, Studio SK

Verkavelingsstudie Spuiboulevard

gebiedsontwikkeling Maasterras
ca. 2200 woningen + voorzieningen

Huis van de Stad en Regio
Schmidt Hammer Lassen

Fietsenstalling zuidzijde station

Ontwikkeling appartementen op 
voormalig zorgcomplex Thureborg

Project stationsgebied zuid 
Karres en Brands
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Dordrecht toekomst 2030/2040

Mobiliteitsoverzicht Movv

Autolum inrichten van de
noordplein

Verbouwing zuidelijke
toegang incl.fietsenstalling

verbetering van de transfer:
- verbetering van perrons, stijgpunten 
en passage (onderhoud en capaciteit)
- heldere ordening van 
stationsdomeinen

Interwijkverbinding

Nieuwe wandelpronmenade

ontwikkelgebieden

Verbeteren fietspaden structuurHerinrichting van het Weizigtpark

Mogelijkheid tot verplaatsen
emplacement naar vlaakweg

modal split voor- & natransport

2018, in-en uitstappers per dag, NS + QBuzz

2018, in-en uitstappers per dag

P+R

Site gemeente Dordrech

Trein

Bus

P+R

31%

6%

P+R

24%

33%

K+RK+R

14%6%

28% 2%

P+R

42%

14%

Parkeernorm

0 tot 0.3
per woning

30.000

8.600

150 p.p.

~3.000 fpp

77% stadsvervoer
23% streekvervoer

renovatie en herontwikkeling van het 
stationsgebouw
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Stakeholders 

De gemeente Dordrecht en de provincie 
Zuid-Holland werken samen in een grote 
gebiedsopgave van de Spoorzone Dordrecht. 
Rond het station en het stationsgebied zelf 
werken alle betrokken partijen samen, maar 
niet in een geformaliseerd verband. De 
gemeente Dordrecht is belangrijk voor beheer 
en onderhoud van openbare ruimte in het 
stationsgebied en huurt de grond van het 
busstation van de eigenaar NS Stations. De 
gemeente is bovendien verantwoordelijk voor 
het verkeersbeleid en de ruimtelijke ordening. 
NS Stations heeft vastgoedposities waar het 
stationsgebouw deel van uitmaakt en 
exploiteert commerciële ruimten op het station. 
ProRail is primair verantwoordelijk voor de 
spoordomeinen (rails, perrons, traverses e.d.). 
NS Reizigers exploiteert de treinverbindingen 
op het hoofdrailnet. De concessieverlener voor 
het Hoofdrailnet is het ministerie van IenW. 
Qbuzz exploiteert de treinverbinding Merwede-
Lingelijn (MLL) en het busvervoer in Dordrecht. 
De provincie Zuid-Holland is concessieverlener 
voor het regionale openbaar vervoer in 
Dordrecht e.o. waar de MLL en het busvervoer 
in Dordrecht onderdeel van uitmaken, heeft 
een belangrijke rol voor de externe veiligheid 
en voert bovenregionale regie over de 
ruimtelijke ordening.

Trends

Verwacht wordt dat het gebruik van het 
OV-knooppunt Dordrecht zal toenemen. Dat 
houdt verband met de groei van de stad, die 
voor een groot deel gestalte krijgt in de 
Spoorzone, en met de toename van het aantal 
gebruikers van het openbaar vervoer. Op en 
om station Dordrecht staat de komende jaren 
een groot aantal onderhoudswerkzaamheden 
gepland. Dat biedt kans om betere 
verbindingen met de omgeving te leggen, en 
station en omgeving in te richten op een 
manier die duurzaam is en grotere 
reizigersstromen kan verwerken. 

Het aantal treinpassagiers neemt landelijk toe. 
De omvang van de groei op het spoor in 
Dordrecht is mede afhankelijk van de keuzes 
die de komende jaren worden gemaakt. In de 
netwerkmodellen is sprake van een verhoging 
van de frequentie tussen Dordrecht en 
Rotterdam van stoptreinen en mogelijk ook een 
lichter railsysteem (zoals S-baan of lightrail). 
Daarmee wordt Dordrecht nog beter verbonden 
met de regio Rotterdam. Het aantal 
overstappers in Dordrecht neemt toe. Daarmee 
worden ook bestaande knelpunten op het 
station vergroot. De overstap tussen spoor 15 
(Merwede-Lingelijn) en spoor 1 is nu al 
overbelast, net als de stijgpunten op perron 2/3 
en 4/5. 



3.  Analyse OV-knooppunt
A | Huidige en toekomstige opgaven op 
OV-knooppunt o.b.v.  Handelingsperspectief
- Plaats 
- Knoop
- Mobiliteit
- Gebruiker

B | Aanvullende opgaven
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Station Zwijndrecht

(Hoofd)station Dordrecht

Station Dordrecht 
Stadspolders

Station Dordrecht-Zuid

Dordrecht 
Zeehavens

Groote Lindt

Industriegebied 
Staart

Betuwelijn

Kijfhoek

Betuwelijn
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Verkeersstromen

Trein-, en busvervoer

Treinvervoer
In het spoornetwerk zijn de sterkste relaties die richting 
Rotterdam en Geldermalsen. Dordrecht kent directe 
intercityverbindingen met Brabant, Zeeland en de 
Randstad. NS-sprinters verbinden Dordrecht in principe 
met alle tussenliggende stations op de lijnen naar Den 
Haag, Roosendaal en Den Bosch en Qbuzz exploiteert de 
R-netspoorlijn naar Gorinchem en Geldermalsen. Er leven 
ideeën om tussen het zuiden van Dordrecht, Rotterdam, 
Den Haag en Leiden de sporen anders in te delen en te 

verbinden zodat CitySprinters of S-baan apart 
geexploiteerd kunnen worden van de IC’s en de goederen, 
en daardoor frequenter kan rijden en meer stations kan 
bedienen. Station Dordrecht telt gemiddeld zo’n 30.000 
in- en uitstappers op een doordeweekse dag (NS ca. 
23.000 en Qbuzz ca. 7. 200). De onderlinge overstaprelatie 
is groot. 

Busvervoer
De stads- en streekbussen (eveneens geëxploiteerd door 
Qbuzz) kennen gemiddeld per dag zo’n 8600 in- en 
uitstappers.Ca. 30% van de NS reizigers gebruikt de bus 
als voor- of natransport. Ook hier zit een onbekend aantal 
overstappers tussen; tussen bus en trein of van de ene op 
de andere bus. Op de bushalte van het station heeft 
gemiddeld 23% van de bussen een regionale bestemming 

Legenda

Intensiteiten

1 Buslijn

2 - 3 Buslijnen

11 Buslijnen

4 - 6 Buslijnen

OverstappuntLegenda
Spoor passagierstreinen

Spoor goederentreinen

Spoor op dijklichaam

Spoor gelijke hoogte met maaiveld

Veiligheidszone 30m vanaf sporen
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Sporenoverzicht Dordrecht 

Mobiliteit
De stations bij deze binnenstedelijke 
ontwikkelingslocaties langs de ‘Oude Lijn’ 
tussen Leiden en Dordrecht biedt middels de 
ontmenging van treinsoorten een grotere 
capaciteit waardoor met hogere frequentie kan 
worden gereden. In de Ontwikkelingsvisie 
Spoorzone wordt de mogelijkheid onderzocht 
van nieuwe haltes in Dordrecht. Daardoor 
wordt de regio Rotterdam beter bereikbaar per 
openbaar vervoer, maar ook station Dordrecht 
zelf. Er ontstaan nieuwe alternatieven voor 

Dordtenaren om hun centraal station te 
bereiken. 

Daarnaast werkt de gemeente Dordrecht aan 
een autoluwe binnenstad, gefaciliteerd door 
geconcentreerde parkeeraccommodaties aan 
de randen. Weeskinderendijk is zo’n locatie. 
Deze strategie zal naar verwachting positief 
uitpakken voor de verkeersdruk en de 
parkeerdruk in de omgeving van het station.

station Dordrecht

station Dordrecht Zuid

station Zwijndrecht station Zwijndrecht station Zwijndrecht

4 sporen

2 sporen

station Dordrecht

station Leerpark

station Amstelwijck

4 sporen

3 sporen

2 sporen

station Dordrecht

station Leerpark

station Amstelwijck

Maasterras

Dordrecht Zuid

Copernicusweg

4 sporen

3 sporen

2 sporen

Cityrail

Huidige situatie Nieuwe situatie stations en sporen Nieuwe situatie met Cityrail

3 sporen 3 sporen 3 sporen

Station Amstelwijck en de Vlaakweg hebben 
de potentie om opstelcapaciteit te bieden 
waardoor ruimte vrijkomt bij Dordrecht centraal 
en Weeskinderendijk. 
Het doortrekken van het Cityrail, CitySprinter, 
S-Bahn-concept van Dordrecht naar Dordrecht 
Amstelwijck vergt extra (perron)spoorcapaciteit 
op station Dordrecht. De volledige 
viersporigheid vergt verdere studie. 

1 Buslijn

2 - 3 Buslijnen

11 Buslijnen

4 - 6 Buslijnen

Overstappunt
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Verbindingen over en onder het spoor 

1

1

A

B

C D

E

A

D

B

C

E

2

3

4

2

4

5

3

5

Bestaande verbindingen Te onderzoeken verbindingen

Wilgenbos - Dokweg Hoge Bakstraat - Weeskinderendijk

Oostverbinding Weizigtpark - Binnenstad

Krispijntunnel

Tunnel station

Rozenhof - Erasmuslaan

Verlenging F16 fietssnelweg

Voetgangersbrug station

Fietstunnel Transvaalstraat

Westverbinding Weizigtpark - Binnenstad

1 2 3 4 5

Potentiele locatie Light 
Rail station Maasterras
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Hoge Bakstraat - Weeskinderendijk

Oostverbinding Weizigtpark - Binnenstad

Rozenhof - Erasmuslaan

Verlenging F16 fietssnelweg

Westverbinding Weizigtpark - Binnenstad

Station en aansluiting op de stad

Weizigtpark Voetgangerspassage

Krispijntunnel

Fietstunnel 
Dubbeldamseweg

Burg. Raadtsingel

Route naar de binnenstad

Johan de Wittstraat

Fietsgarage

Kiss+Ride, taxistandpaats

Busstation Dordrecht

Park + Ride
Kiss + Ride
fietsenstalling

Dordrecht is een compact station met korte 
overstaprelaties. De looproute tussen het 
busstation en de treinperrons is kort, maar 
visueel onderbroken door een clustertje 
stationsvoorzieningen. Ook andere 
ketenrelaties (met fietsenstallingen, kiss & 
ride-plaatsen, park & ride, taxi, deelauto) zijn 
kort, zowel aan noord- als zuidzijde. De 
wandelverbindingen zijn niet allemaal logisch. 
Zo landen de trappen en roltrappen vanaf de 
traverse in de verkeerde richting op de perrons 
en sluit de stationstunnel niet goed aan op de 
halteplaatsen van de treinen.

Omgevingskwaliteit
Station Dordrecht kent vier 
ontvangstdomeinen, drie aan de voorzijde en 
één aan de achterzijde. Ze zijn weliswaar goed 
herkenbaar, maar ogen weinig gastvrij.

Opvallend is dat het ontvangstdomein met de 
meeste uitstraling, het monumentale 
stationsgebouw, slechts door 2% van de 
NS-reizigers wordt gebruikt. 20% benut de 
traverse of de ernaast gelegen perronentree bij 
de fietsgarage en 58% de entree ter hoogte 
van de stationstunnel bij het busstation. 20% 
van de NS-reizigers betreedt of verlaat het 
station aan de achterzijde. 

Het station beschikt niet over uitgesproken 
verblijfsdomeinen die meer zijn dan 
wachtruimtes. Ook de hal in het 
stationsgebouw heeft niet die functie. Voor een 
mobiliteitsknooppunt met toekomstwaarde 
moet de verblijfskwaliteit omhoog, zeker als het 
station een functie krijgt in het slechten van de 
spoorbarrière, een functie als schakel in de 
stad. 

Voetgangersbrug
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Station Dordrecht
Centrumzijde - Entree naar de stad

Stationsgebouw geen ‘vitale’ 
functie meer voor station

Veel doorgaand verkeer door 
het stationsgebied 

Forse barriere kruisen om in de 
oude binnenstad te komen

Entree tot station en sporen gaat 
langs beide zijdes stationsgebouw

Stationsplein kent momenteel 
weinig verblijfskwaliteit 

Station staat op een podium

Het stationsgebouw uit 1872 is een 
rijksmonument. Een stationsbrede trappartij 
met bordes geeft het een ‘podium’: de allure 
van een belangrijk gebouw. De voetgangs-, 
taxi- en Kiss & Ride-ruimte ervoor is rustig 
vormgegeven, in één klinkersoort en zonder 
niveauverschillen. 

Verder doet de omgeving echter weinig recht 
aan dit waardevolle erfgoed. Uitbreidingen uit 
verschillende perioden veroorzaken een 
onsamenhangend beeld. Zijtoegangen voeren 
rechtstreeks naar de perrontunnel aan de ene 
zijde en de traverse aan de andere zijde, en 

hebben verschillende kapconstructies. 
Vanwege deze zijtoegangen fungeert het 
gebouw niet als de centrale entree. 
Aanbouwen (een klein voorzieningencluster bij 
het busstation, een langgerekte fietsgarage 
aan de andere zijde) hebben een afwijkende 
architectuur die weinig aansluiting vindt bij het 
stationsgebouw. 

Voorlangs het station loopt een doorgaande 
verkeersweg, de Burgemeester De 
Raadtsingel. Mede daardoor oogt het voorplein 
van het station als een weidse verkeersruimte. 
De verblijfskwaliteit is gering. Duidelijke 

looplijnen ontbreken. Loodrecht op het station 
loopt de bomenrijke Stationsweg, verderop 
Johan de Wittstraat. In potentie vormt deze 
route een prachtige verbinding tussen station 
en binnenstad, zeker als de lopende 
herinrichting is voltooid. Door de 
tussenliggende verkeersruimte is die relatie 
echter onvoldoende helder.



ontwerpperspectief station Dordrecht |  © Mecanoo Architecten      23

Station Dordrecht
Weizigtpark zijde 

Voorzieningen aan de zuidzijde 
zijn momenteel matig 

Grote kwaliteit is de directe 
grenzing aan het Weizigtpark

De grote hoeveelheid asfalt geeft de  
zuidzijde een desolate uitstraling

Het station is herkenbaar aan 
een eenvoudige overkapping. 
Het zicht op station vanuit het 
zuiden wordt weggenomen 
door het park. Het ontbreekt 
aan duidelijke (en goed 
verlichte) zichtlijnen en 
een aantrekkelijke loop- en 
fietsverbinding. 

doodlopende toegangsweg vanuit het oosten. 
Deze weg heeft een verouderde 
asfaltverharding en het pleintje is betegeld met 
standaard betontegels. Al met al is de 
omgevingskwaliteit hier mager; deze zuidelijke 
entree komt klein, donker, grauw en rommelig 
over.

Aan de zuidzijde oogt Dordrecht niet als een 
intercitystation. Er staat een opvallend 
vormgegeven, maar klein entreegebouw dat 
naar de stationstunnel voert. Veel 
voorzieningen voor voor- en natransport (fiets, 
scooter, kiss & ride, park & ride) staan hier 
dicht op elkaar. Er zijn geen winkels of 
koffiepunten. Deze toegang grenst direct aan 
het Weizigtpark. Al het verkeer, met 
uitzondering van voetgangers, moet gebruik 
maken van de Maskettenweg, een 
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4. Verkenning alternatieven ontwikkeling OV-knooppunt
A | Ambitieniveau(s) kwaliteit en voorzieningen

B | Ruimtelijke visualisaties 

C | Innovatie en adaptiviteit richting 2040
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Het station als stedelijk landschap

We beschouwen dit type station als een raamwerk van verbindingen 
over en onder het spoor, dat omliggende gebieden en functies als een 
aaneengesloten stedelijk landschap met elkaar verbindt. Een toolbox 
aan mogelijke verbindingsvormen biedt de ruimte om adaptief te 
groeien en te ontwikkelen rond het spoor. Afhankelijk van de context 
van elk type 2-station, biedt de toolbox de ruimte om verbinding te 
maken als park, als fietsroute, als winkelstraat, als cultuurroute of als 
werkplein. De stedelijke ruimte en de stationsruimte vloeien in elkaar 
over. Voorzieningen bij beide entrees en aan de verbindende route 
worden gebruikt door zowel stedelijke passanten als reizigers. Plekken 
waar reizigers verblijven tot ze naar hun perron moeten, zijn dezelfde 
plekken als waar stedelijk publiek ontspanning zoekt. Een invulling met 
bijvoorbeeld commerciële voorzieningen, culturele programmering of 
groen zet zo’n functie kracht bij. Wanneer de verbinding ook voor 
fietsverkeer toegankelijk is, kan bijvoorbeeld ook een combinatie met de 
stationsstalling in beeld komen. Zo is ook een link denkbaar met de 
verduurzaming van een station, zeker bij oplossingen bovenlangs de 
sporen. 
Stel je voor hoe dat in Dordrecht kan uitpakken. Dat het station en het 
spoor in plaats van een barrière een verbindende schakel worden. Dat 
station en omgeving een aaneengesloten betekenis krijgen in de stad: 
een stationslandschap. Dat de vele mooie plekken en gebouwen rond 
station Dordrecht net zo goed onderdeel gaan uitmaken van het station 
als bijvoorbeeld een kiosk op het perron. En dat stationsvoorzieningen 
zoals een AH To Go en een AKO ook een functie krijgen voor publiek 
dat niet op reis is.
Weizigtpark, café Buddingh, flexwerkkantoor HNK, 
duurzaamheidscentrum Weizigt, fietsenstalling, stationsplein, het 
monument... Zijn dit wellicht plekken die de reiziger en bezoeker 
evengoed als onderdeel van het station zullen gaan beschouwen? En 
wordt dit een bestemming in de stad, zelfs als je de trein of bus niet 
hoeft te nemen? 

De context van 
middelgrote stationsknooppunten

De stations die met het type 2 worden aangeduid hebben 
vergelijkbare kenmerken. Het zijn plekken waar station en 
omgeving, bestemming en stedelijk programma beter verbonden 
dienen te worden, maar waar weinig kansen liggen om 
investeringen te bundelen met een grootschalige ontwikkeling van 
woningbouw of commercieel vastgoed. 
Veel type 2-stations hebben een hoofdentree aan de zijde van de 
binnenstad. Daar staat of stond het oude stationsgebouw. Een 
achteringang is meestal later toegevoegd, heeft een functioneel 
karakter en steekt wat schril af bij de hoofdentree. 
Er ligt een opgave om de wijken, functies en gebieden aan beide 
kanten van het spoor beter met elkaar te verbinden en de 
barrièrewerking in de stad op te heffen. 
Als schakel in de stad heeft een station aan beide zijden een 
prominente entree nodig. Niet identiek, in uitstraling noch in functie, 
maar vergelijkbaar in kwaliteit en attractiviteit. Tussen de voor- en 
achterzijde is een ruim gedimensioneerde verbinding nodig. Die 
kan het spoor bovenlangs of onderlangs kruisen, en kan al dan niet 
gecombineerd worden met de toegang tot de perrons. 
Belangrijk bij dit type is dat station en omgeving vanuit een 
integrale aanpak worden bekeken.
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De context van het station

• Beperkte ruimte voor verdichting 
• Weinig commerciële belangen en/of potentie voor 

private (co-)financiering
• Bestemmingen rond de knoop beter verbinden met de 

knoop
• Nog geen grotere gebiedsontwikkeling gepland
• Wel kansen voor integrale oplossingen, bijvoorbeeld 

om de wijken aan beide kanten van het spoor beter met 
elkaar te verbinden (barrièrewerking).

Het station als schakel

Welke wijken, gebieden, routes en functie bevinding 
zich in en om het station? De mogelijke nieuwe 
verbindingen ruimtelijk en programmatisch worden in 
beeld gebracht. De potentie van het station als 
verbindende schakel in de stad en eveneens als 
verblijfsbestemming worden zichtbaar. 

wijken

functies

samples  toolbox aanpasbaar en uitbreidbaar

naar tijd, context en veranderende condities

routes

ontwikkelingen

publieke ruimtes

Amersfoort

Weesp

Haarlem

Zwolle

Nijmegen

Tilburg
Zaandam

Dordrecht
HoornAlmere

Lelystad

Muiderpoort

Hilversum

Gouda

 adaptief in de tijd1. 2. 3. 4.
Toepassing Toolbox

Toolbox wordt toegepast passend bij de 
specifieke context van het station en 
omgeving. Nieuwe verbindingen van 
bijvoorbeeld publieke ruimte, interwijk 
verbindingen, ontvangsdomeinen en 
routes en functies worden voorzien.

Een adaptieve stationsknoop

Veranderingen in de omgeving en stedelijke 
context worden ingepast. Passend naar context 
en tijd worden nieuwe verbindingen middels de 
Toolbox ruimtelijke en programmatisch 
voorzien. 

Toolbox 
voor type II stations
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Tools Ruimtelijke verbindingen

Verbindingen door tunnel

Verbindingen over spoor in de stad Verticale verbindingen naar sporen

Verbinding met groen

Commerciele voorzieningen in tunnel

Commerciele functies als route boven 
de sporen

Verbinding met (culturele) 
programmering in tunnel

Verbinding met (culturele) programmering

Fietsparkeren als verbindend element 
boven de sporen

Zonnepanelen

Houten constructie 

Biodiversiteit

Tools DuurzaamheidTools Integratie van nieuw 
programma
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Station Dordrecht beschikt over een zeldzame 
kwaliteit: vanaf het station wandel je direct een 
park in. Aan de zuidzijde grenst het direct aan 
het Weizigtpark. Aan de noordzijde is er een 
korte en in potentie mooie route tussen het 
monumentale stationsgebouw en de 
historische binnenstad. Op de schaal van de 
stationsomgeving vormt de beoogde verbinding 
dus een verbinding tussen park en binnenstad.

Op de grotere stedelijke schaal moet de 
verbinding de fysieke en mentale barrière van 
het spoor slechten. Dat is des te belangrijker 
nu aan de zuidelijke kant van het spoor de 
transformatie van het Maasterras tot gemengd 
stedelijk milieu voor de deur staat. Centrum en 
Maasterras vullen elkaar aan. Die 
complementariteit komt pas tot zijn recht als 
mensen zich op een natuurlijke manier heen en 
weer kunnen bewegen. Veel fiets- en 
wandelroutes vanuit het Maasterras zullen zich 
manifesteren als routes in stedelijk groen, 
georiënteerd op het Weizigtpark, net als al 
bestaande verbindingen met bijvoorbeeld 
Krispijn en het Leerpark. 

Toepassing van de toolbox op deze 
stedenbouwkundige context leidt tot een heel 
aanlokkelijk perspectief: het doortrekken van 
het Weizigtpark tot aan de overzijde van het 
spoor. Dat perspecteif leidt tot de keuze voor 
een groene verbinding over de sporen heen. 
Zo ontstaat een vloeiende verbinding tussen 
het park en het station, maar ook tussen het 
park en het stadscentrum. Een verbinding die 
het station van Dordrecht nadrukkelijk een 
eigen gezicht geeft en een uniek openbaar 
toegankelijk verblijfsdomein oplevert. 

Twee varianten zijn ontwerpmatig verkend. In 
één variant wordt de nieuwe traverse ook benut 
voor de toegang tot de perrons. In de andere 
variant is de traverse alleen bedoeld voor het 
stedelijke verkeer en betreedt men de perrons 
vanuit een tunnel die alleen voor reizigers 
toegankelijk is. Een combinatie van beide is 
ook denkbaar.

Binnen deze varianten zijn nog allerlei 
uitwerkingen te maken. De traverse kan breed 
zijn of smal, deels overdekt of geheel open, 
strak of informeel. Beplanting kan grassig of 
bloemig zijn, gericht op verblijf of op 
biodiversiteit. Op het dek zijn kiosk-achtige 
faciliteiten denkbaar, maar die kunnen ook bij 
de entree worden geconcentreerd.

Spoorpark Dordrecht
Met de verbinding over het spoor heen, slaat 
ook het Weizigtpark zijn vleugels uit. Het wordt 
opgenomen in een groenstructuur die over het 
spoor heen aansluiting vindt bij de Stationsweg 
en Johan de Wittstraat, de ‘loper’ naar de 
historische binnenstad. In het zuiden kan het 
park aansluiting vinden bij de groenstructuur 
van Krispijn en een aan te leggen 
groenstructuur die de relatie legt met het te 
herontwikkelen Maasterras. 

Concept
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Paralel aan spoor lopen groene fiets- en 
wandelpaden langzaam naar niveau van 
groene dek

F16 fietspad paralel aan spoor

Kiss and ride +
bushalte

Veel ruimte voor groen op as 
richting binnenstad

Doorgaande autoroute onderbroken

Stationsplein voor voetgangers, 
fietsers en openbaar vervoer Kiss and ride +

bushalte

Groene dek verbindt het 
park met de binnenstad

LEGENDA

autoverkeer

openbaar vervoer

fietsers en voetgangers
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Dordrecht Stationsweg

De Burgemeester De Raadtsingel draagt in de 
huidige situatie ook bij aan de barrièrewerking. 
Het is een moeilijk oversteekbare weg waar het 
autoverkeer domineert. Een knip in de 
Burgemeester De Raadtsingel brengt 
verbetering. Op dat moment ontvouwen de 
Stationsweg en Johan de Wittstraat zich als 
rode loper tussen de historische binnenstad en 
het monumentale stationsgebouw, dat recht in 
de as van deze weg staat. De kansen op zo’n 
knip worden onderzocht als onderdeel van de 
ontwikkelingsvisie voor de Spoorzone. Om het 
stationsgebouw weer in positie te brengen is 
een herinrichting van de buitenruimte 
noodzakelijk, waarbij de routing voor 
treinreizigers van en naar de binnenstad op het 
gebouw wordt georiënteerd.

Verplaatsing van het busstation lijkt niet nodig. 
Wanneer stationsvoorzieningen meer dan nu 
geclusterd worden in de stationshal, ontstaat 
meer overzicht in de buitenruimte en is de 
overstaprelatie tussen trein- en busverkeer 
helder en efficiënt. Wel kan het wenselijk zijn 
om een extra stop voor lijnbussen te 
introduceren aan de parkzijde van het station. 
Dit houdt verband met de knip in de 
Burgemeester De Raadtsingel en het vrijmaken 
van het voorplein. Bussen van en naar 
zuidelijke richting zouden daardoor moeten 
rijden via de Spuiboulevard. Een halte aan de 
parkzijde kan de reistijd voor buspassagiers 
aanmerkelijk verkorten. 

Rehabiliteren van het stationsgebouw als primair ontvangstdomein
Verbinding met de binnenstad
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Twee voorbeeld uitwerkingen

Variatie binnen het raamwerk 
van de toolbox

Met deze uitgangspunten ontstaat een 
concept voor mobiliteitsknooppunt 
Dordrecht. Daarbinnen zijn nog tal van 
invullingen mogelijk. Twee varianten geven 
een indruk van de speelruimte:
- Een bovengrondse variant met een 
traverse voor fietsers en voetgangers, van 
waaruit ook de perrons worden ontsloten 
- deze traverse kan rechtstreeks worden 
verbonden met de eerste etage van het 
stationsgebouw;
- Een ondergrondse variant waarbij een 
stationstunnel toegang geeft tot de sporen 
en de traverse bestemd is voor 

Variant I passerel Variant II tunnel

voetgangersverkeer en fietsverkeer (waarbij 
een optie is dat het fietsverkeer  gebruik blijft 
maken van de bestaande tunnel oostelijk van 
het station en de traverse uitsluitend door 
voetgangers wordt gebruikt). 

Aan de centrumzijde landt één tak van de 
traverse bij het busstation en de ander bij de 
fietsenstalling. Dankzij de twee takken van de 
traverse biedt deze mogelijkheden voor twee 
verschillende sferen, bijvoorbeeld één tak met 
prioriteit voor het fietsverkeer en één tak met 
prioriteit voor het verblijf. 



Fysieke verbindingen
Studies

AA

AA

BB

BB
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Variant II tunnel

Variant I passarel



Plattegrond Variant I passarel
Niveau van de stad
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Entreeplein aan de zuidzijde en commercie aan de centrumzijde



Plattegrond Variant I passarel
Niveau van de verbindingen
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Naar de perrons en over het spoor 



Plattegrond Variant II tunnel
Niveau van de stationsverbindingen
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Naar de perrons en fietsparkeergarage 
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Verbinding tussen Weizigtpark en binnenstad

Plattegrond Variant II tunnel
Niveau van de interwijkverbindingen
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Plattegrond Variant II tunnel
Niveau van de stationsverbindingen

Fietsparkeergarage 
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De perrons zijn in de huidige situatie te smal. 
Veilige en comfortabele perrons vragen om 
een breedte van minimaal 11 meter, zo’n 4 
meter meer dan nu. De benodigde lengte 
varieert van 250 tot 550 meter (afhankelijk van 
welke treinen er zullen stoppen), waarbij ze 
over een lengte van respectievelijk 200 en 350 
meter de volle breedte van 11 meter moeten 
hebben. 

Er is in principe voldoende ruimte om perrons 
met deze maat aan te leggen. Voorwaarde is 
wel dat het huidige spooremplacement aan de 
parkzijde bij het station wordt getrokken. Om 
dat te kunnen doen, is opstelruimte elders 
nodig. Vernieuwing van de perrons is 
afhankelijk van de mogelijkheid om het 
emplacement te verplaatsen. In de 
Ontwikkelingsvisie Spoorzone wordt 
onderzocht of verplaatsing naar het zuiden 
mogelijk is.

Perrons

Huidige situatie 

Kopspoor; voornaamelijk gebruikt door 
treinen van de MerwedeLingelijn

5 doorgaande sporen die aansluiten op de 
‘Oude Lijn’ tussen Rotterdam - Breda vv. 

Wissels maken mogelijk om stilstaande 
treinen aan hetzelfde perron te passeren

Kleinschalig rangeerterrein aan zuidzijde van 
het station 
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Perrons

Studie I
Verlengen perrons en verwijderen 
rangeerterrein

Studie II
Verleggen kopsporen en aanleggen centrale 
tunnel onder de sporen

Studie III
Maximale uitbreiding sporen en perrons 

11m

11m

10m

10m

11m

7m

9m

20m

600m

560m

300m

550m

700m

600m
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Zonering station

K+R

P+R

Fietsenstalling

Busstation

Taxi en K+R

NS ontvangsdomein

Fietspaden

Huidige situatie

Variant I Passarel

Variant II Tunnel
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Programma station

Commercieel

Horeca

Fietsenstalling

NS ontvangstdomein

Toeristische functies

NS kleedkamer

Fietsverhuur

Huidige situatie

Variant I Passarel

Variant II Tunnel



MAAS guidelinesStation Design Principles
Managing MaaS to ensure a better station environment

MOBILITY TO BENEFIT ACCESSIBILTY

How to define public spaces and facilitate easy 

way-finding?

How to organise elements to reduce clutter and 

free up space?

Hierarchies Clean-up

How to integrate multiple elements within the 

same public furniture?

Not only a place to move through but to stay 
and spend time in. How to keep the public 
space attractive? (In our case around the 
stations) 

Integration Quality spacesDefinieer
Maak een duidelijk gedefinieerd en goed herkenbaar 

ontvangstdomein

EXPAND PUBLIC SPACE

Defining and organising 

public space

Connect

ORGANIZE MODALITIES

Parking clean-up

PARKING COMBINATION

Parking optim
isation
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echanical 

parking systems)

HIERARCHY

Hierarchy of m
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s
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g areas

MULTIFUNCTIONAL DROP-OFF SPACE

Multi-f
unctional elements

COMPRIMEREN

Compression of space occupancy

OPSCHONEN

Station equipment clean up

Waitin
g spaces

Adding greenery

ADDING GREEN

WAITING AREAS

COMFORTABLE WAITING

SPOORBOUWMEESTER ZONES

Define zones and boundaries
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The three stations which Noah, Judith and 

Sophie use on their journeys each represents, 

and are geographically located, in different 

urban settings. Each of these stations has the 

potential to offer a different spatial design 

opportunity / impact to its surroundings.

Urban Design Values  
Station as... 

Definieer
Maak een duidelijk gedefinieerd en goed herkenbaar 

ontvangstdomein

EXPAND PUBLIC SPACE
PRIORITIZING 1-LEVEL PLATFORM

Maak locatiespecifiek
Herstel de balans tussen generieke outillage en 

middelen en locatie-eigen eigenschappen

LOCAL IDENTITY

FACILITATING GROWTH
CONNECTING MULTIPLE LEVELS

MOBILITY TO BENEFIT ACCESSIBILTY

HIGH VALUE CITY SQUARE 

Bied via gebouw toegang tot ontvangstdomein
Voer de excentrische loopverbindingszone door het 

stationsgebouw

CANOPY AS INSIDE/OUTSIDE EXPERIENCE

Verbind visueel
Creëer visuele verbindingen tussen ontvangstdomein 

en omgeving

CONNECTING TO NATURE & PARKING

STATION AS CITY ANCHOR
CATALYST FOR URBAN DEVELOPMENT

Local Identity

A station as a destination

Connecting to nature and 

Mobility
 to benefit accessibility

Prioritis
ing a level (creating a hierarchy)

Canopies as part o
f an inside-outside experience

Connecting at m
ultip

le leves

Catalyst fo
r urban development

High value city square

Facilita
ting growth

Station as city anchor

Transfer Station (Urban Edge) Hub Station (Rural)City Centre Station (Urban Core)

Expanding public space and

connecting mixed programmeMaaS
Uiteraard moeten de ingrepen een integraal 
geheel vormen met de ontwikkeling van een 
station tot compleet vervoersknooppunt, 
toegerust op het perspectief van ‘Mobility as 
a Service’ (MaaS). Dat gaat om het benutten 
van technologische mogelijkheden om tot 
individuele, op maat gesneden mobiliteitske-
tens te komen.  Plannen, boeken en betalen 
van al het mogelijke vervoer gaat dan via 
apps. Bijvoorbeeld de deelfiets, -auto, 
-scooter, trein, tram, of (water)taxi, misschien 
later ook de eigen auto of fiets. MaaS sluit 
aan bij een ontwikkeling die al gaande is: 
bezit, zoals een eigen auto, wordt minder 
belangrijk en tegelijkertijd worden beschik-
baarheid, flexibiliteit en dienstverlening veel 
belangrijker. 

De inrichting van het vervoersknooppunt 
moet deze tendens weerspiegelen. Vervoers-
domeinen en transferroutes moeten compact, 
overzichtelijk en hoogwaardige worden 
vormgegeven.

Hiërarchieën definiëren Station opruimen Stedelijk Integratie

OPSCHONEN

Station equipment clean up
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Canopies as part o
f an inside-outside experience

Connecting at m
ultip

le leves

Catalyst fo
r urban development

High value city square

Facilita
ting growth

Station as city anchor

Transfer Station (Urban Edge) Hub Station (Rural)City Centre Station (Urban Core)

Expanding public space and

connecting mixed programme

Station Design Principles
Managing MaaS to ensure a better station environment

MOBILITY TO BENEFIT ACCESSIBILTY

How to define public spaces and facilitate easy 

way-finding?

How to organise elements to reduce clutter and 

free up space?

Hierarchies Clean-up

How to integrate multiple elements within the 

same public furniture?

Not only a place to move through but to stay 
and spend time in. How to keep the public 
space attractive? (In our case around the 
stations) 

Integration Quality spacesDefinieer
Maak een duidelijk gedefinieerd en goed herkenbaar 

ontvangstdomein

EXPAND PUBLIC SPACE

Defining and organising 

public space

Connect

ORGANIZE MODALITIES

Parking clean-up

PARKING COMBINATION

Parking optim
isation

(Robotics / m
echanical 

parking systems)

HIERARCHY

Hierarchy of m
odalitie

s

Comfortable waitin
g areas

MULTIFUNCTIONAL DROP-OFF SPACE

Multi-f
unctional elements

COMPRIMEREN

Compression of space occupancy

OPSCHONEN

Station equipment clean up

Waitin
g spaces

Adding greenery

ADDING GREEN

WAITING AREAS

COMFORTABLE WAITING

SPOORBOUWMEESTER ZONES

Define zones and boundaries
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hiërarchie van verkeerstromen

optimalisatie parkeersystemen

catalysator voor stedelijk
e ontwikkeling

verbinden
parkeerplekken clean-up

ruimtelijk
e kwaliteit stationsplein 

definieren en organiseren van 

de publieke ruimte

stationscommunicatie 

voorzieningen clean up

compact en efficient ruimtegebruik

verbinden van verschille
nde 

niveau’s comfortabele wachtruimtes

multifunctionele elementen



MaaS potentieel

K+R

P+R

Fietsenstalling

Busstation

Taxi en K+R

NS ontvangsdomein

Fietspaden

Variant II Tunnel

Variant I Passarel

Voorbeelden van MaaS elementen geïntegreerd in stationsomgevingen Een calogus van ruimtelijke elementen
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Rehabiliteren van het stationsgebouw als primair ontvangstdomein
Huidige en nieuwe situatie

Huidige situatie 

Variant I passarel

Variant II tunnel

Invulling van het stationsgebouw

Dordrecht beschikt over een prachtig 
monumentaal stationsgebouw. Het vormt een 
eenheid met de spooroverkapping uit dezelfde 
periode. Daardoor is het in potentie een fraai 
visitekaartje voor Dordrecht. 

Functioneel is het echter achterop geraakt. 
Looproutes naar de sporen voeren om het 
stationsgebouw heen. De stationstunnel komt 
er niet op uit. De voorzieningen die in het 
gebouw zijn gehuisvest, zijn van buitenaf te 
bereiken. De hoge, historische stationshal is 
daardoor te stil. Het heeft niet de aangename 
gons van wachtende, lopende en haastige 
reizigers die je bij een station met deze 
omvang verwacht. Het is niet het 
vanzelfsprekende oriëntatiepunt in het 
stationscomplex.

Veel ruimtes in het gebouw staan leeg. Dat 
staat de noodzakelijke renovatie in de weg. Er 
is onderzoek wenselijk naar de mogelijkheden 
om nieuwe, aan het knooppunt gelieerde 
bestemmingen te vinden en meer overzicht en 
samenhang in het interieur te brengen, binnen 
de grenzen van de monumentenstatus.

Geredeneerd vanuit de beleving van het 
station, heeft een hernieuwd gebruik als 
stationsentree de voorkeur. Wat is er mooier 
dan om monumentenstad Dordrecht te 
betreden via een rijksmonument? Dat vraagt 
om nader onderzoek naar de mogelijkheden: 
de capaciteit van het gebouw, de mogelijke 
aansluiting op de groene traverse en de 
looproutes voor overstappers tussen trein en 
andere vervoerswijzen. Een alternatief is om 
het gebouw een bestemming te geven die op 
een andere wijze bijdraagt aan het openbare 
leven op en rond het station, en de entree van 
het station zelf anders vorm te geven – daarin 
zou de traverse bijvoorbeeld een rol kunnen 
hebben.
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Rehabiliteren van het stationsgebouw als primair ontvangstdomein
Gebruik van monument als stijgpunt

publiek / ontvangst

voorzieningen +
commercieel
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Station Dordrecht als aanjager van duurzame en gezonde gebiedsontwikkeling

energieopwekking 
stationsgebouw en omgeving

daglicht op het dek en op 
de perrons

revitalisering van het monument

ruimte voor fietsen, wandelen en OV
autovrij stationsplein

natuurinclusief station door vergroten van 
de groene ruimte op en om het staion

biobased materiaal gebruik: oa. 
houtconstructie voor dek, dak en plateau

CO2 neutraal, energieneutraal en 
emmissieloos station
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Dordrecht station als bestemming en aanjager van ontwikkeling van regio en stad

revitalisering van het monument
met entree tot de perrons

nieuwe perron layout met ruimte voor brede 
perrons en ruimte voor stijgpunten

bestaande en nieuwe voorzieningen 
(park, commercie, instanties, mobiliteit) 
maken integraal onderdeel uit van de 
stationsknoop

emplacement verplaatsen, zodat ruimte ontstaat 
voor verbreding spoor en vergroening

park en groen vergroten over het spoor met 
publiek verbinding 

autovrije stadsallee van station 
naar de historische stad

nieuwe tunnel 
of traverse in 
het hart van het 
stationsgebouw

verbinding naar het Maasterras

verbetering fietsroute Spuiweg
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Huidige situatie 
Weizigtpark is in de afgelopen decennia meerdere malen van vorm veranderd

Groei Weizigtpark Herstel van padenstructuur

Huidige situatie 
Weizigtpark is in een aantal gebieden sterk aangepast om nieuwe functies te 
accomoderen 

Nieuwe situatie 
Nieuwe voorgestelde interventies maken dat het park voor het eerst de stadszijde 
van het station bereikt 

Nieuwe situatie 
Kans om oude structuren terug te brengen 

Inrichten van de parkzijde als secundair ontvangstdomein
Groei Weizigtpark

De zijde van het Weizigtpark is nu de 
achterentree van het station. In de toekomst 
zullen meer reizigers van deze entree gebruik 
maken. Dat heeft te maken met de organisatie 
van de vervoersstromen, maar ook met de 
verwachte stedelijke intensivering aan deze 
zijde. 
 
Aan deze zijde van het station vraagt vooral 
het fietsverkeer aandacht. De fietsroutes vanuit 
het Maasterras en Krispijn moeten logischer en 
aantrekkelijker zijn, in aansluiting op de 
traverse. Mogelijk wordt ook een regionale 
snelfietsroute parallel aan het spoor 
geïntegreerd. In samenhang met de 
vervoersstromen aan de voorzijde, kunnen ook 
meer P&R-plaatsen en een tweede halteplaats 
voor busvervoer wenselijk blijken. 

Door de verwachte groei van het aantal 
reizigers aan de zuidzijde van het station 
kunnen nieuwe voorzieningen in de toekomst 
rendabel worden.
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Huidige situatie 
Station is nauwelijks zichtbaar vanuit het park

Park reageert op aanwezigheid van het station WaterstructuurVisuele assen in het park

Huidige situatie 
xxxx

Huidige situatie 
Huidige zichtlijnen focussen zich op groene elementen in het park 

Nieuwe situatie 
Door in de filosofie van de landschapstuin ingrepen te doen, wordt het station een 
belangrijke zichtlijn in het park

Nieuwe situatie 
xxxxx

Nieuwe situatie 
In de nieuwe situatie vormen zichtlijnen ook een belangrijk onderdeel van de 
verbinding tussen het station en het park
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Huidige situatie 
Voetgangerspassage vormt barriere voor doorgaande lopers, in huidige situatie 
alleen aantrekkelijk voor reizigers 

Fietsverbindingen BusverbindingenVoetgangersverbindingen

Huidige situatie 
xxxx

Huidige situatie 
Station heeft een blokkerende werking in het stedelijk weefsel

Nieuwe situatie 
Stationsgebied kan door zowel reizigers als lokale bewegingen worden gebruikt als 
oversteekpunt

Nieuwe situatie 
xxxxx

Nieuwe situatie 
Station wordt vitaal onderdeel in de verbindingen tussen noord en zuid
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A | Opgaven

B | Kansen

C | Te maken keuzes en dilemma’s

D | Randvoorwaarden

5. Conclusie en advies

A | Landelijk toepasbare lessen

B | Benodigd vervolgonderzoek

6. Reflectie
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Conclusie

Het station van Dordrecht raakt verouderd. De 
noodzakelijke renovatie kan worden 
aangewend om het station op te waarderen tot 
een volwaardig stedelijk mobiliteitsknooppunt. 
Niet alleen een knooppunt in het 
vervoersnetwerk, maar een plek met een eigen 
betekenis in de stad. Een dringend gewenste 
schakel tussen de stadsdelen ten zuiden van 
het spoor en die noordelijk ervan, waaronder 
de historische binnenstad. 

Die kan niet volledig op zichzelf worden 
beschouwd en beoordeeld. Veel hangt af van 
de ontwikkeling van de Dordtse spoorzone als 
geheel, zowel aan de vervoerskant (de 
bediening met stoptreinen, lightrail of een 
ander railsyteem) als aan de kant van de 
stedelijke ontwikkeling (met name de stedelijke 
intensivering van het Maasterras). 

De essentie voor de opgave zit in drie  
bewegingen:
• Rehabiliteren van het stationsgebouw als 

ontvangstdomein of andersziens publiek 
domein

• Inrichten van de parkzijde als volwaardig 
ontvangstdomein

• Het verbinden van weerszijden van het 
station ruimtelijk en programmatisch

Aan deze ontwikkeling kunnen veel 
noodzakelijke acties worden gekoppeld op het 
gebied van bijvoorbeeld energievoorziening, 
capaciteit en sociale veiligheid. Voor opgaven 
die daar niet op kunnen wachten, zijn 
kortetermijnoplossingen aan te bevelen.

Benodigd vervolgonderzoek

Deze verkenning is gericht op een 
toekomstbestendige ontwikkelrichting van het 
OV-knooppunt Dordrecht. Het heeft een 
conceptueel karakter dat moet worden getoetst 
en uitgewerkt voordat het in uitvoerbare 
plannen kan worden omgezet. 

Naast financiële en bouwtechnische 
berekeningen, is bijvoorbeeld een analyse 
nodig van de capaciteit die nodig is voor een 
toekomstbestendige oplossing. Hoeveel 
reizigers moet het knooppunt aankunnen en 
hoeveel passanten zullen gebruik willen maken 
van de traverse? En hoe kunnen de 
transferrelaties tussen de verschillende 
vervoersmodaliteiten zich het beste kunnen 
voltrekken – zijn de transferverbindingen 
logisch en afdoende? Wat gaat de mogelijke 
omzetting naar een citysprinter of ander lichter 
railsysteem betekenen en kan de Merwede-
Lingelijn in de toekomst aan het hoofdspoornet 
worden gekoppeld? Wat betekent de knip in de 
Burgemeester De Raadtsingel? Ook staan nog 
vragen open naar de governance. Er zal een 
intensieve samenwerking nodig zijn tussen ten 
minste ProRail, NS en de gemeente – hoe kan 
die het beste vormkrijgen? Wie is 
verantwoordelijk voor ontwikkeling, exploitaitie 
en beheer van welke onderdelen, als de 
afbakening tussen station en omliggende 
publieke ruimte vloeiender wordt? 

De voorgestelde ontwikkelrichting biedt 
aanknopingspunten voor een duurzame 
inrichting. Een groene inrichting van de 
traverse en de aansluiting bij het Weizigtpark 
geeft zicht op een grotere biodiversiteit, meer 
waterberging en een inrichting die bijdraagt 
aan een gezonde leefstijl en het tegengaan van 
hittestress. Een duurzame energievoorziening 
is bijvoorbeeld mogelijk door zonnepanelen op 
de overkapping van de traverse aan te leggen. 
Het ambitieniveau op de verschillende facetten 
van duurzaamheid en de specificaties in het 
ontwerp zijn onderdeel van het 
vervolgonderzoek.

Met verder onderzoek op deze punten kunnen 
de resultaten van deze verkenning verder 
gebracht worden in de richting van een 
uitvoerbaar ontwerp.

6. Reflectie
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Landelijk toepasbare lessen

De toepassing van de toolbox in deze 
verkenning voor Dordrecht is ingegeven door 
de ligging tussen park en binnenstad, met 
sporen op maaiveldhoogte, en een verwachte 
sterke toename in het gebruik van wat nu nog 
de achteringang van het station is. Een 
ruimgedimensioneerde groene traverse vormt 
een vloeiend geheel met de omgeving en voegt 
er waarde aan toe; ook het Weizigtpark, de 
zuidelijke wijken en het stadscentrum zullen 
van deze ingreep profiteren. 
 
Zo zal ook elders de stedelijke context 
bepalend zijn voor de te kiezen 
oplossingsrichting. Commerciële functies 
kunnen voor de hand liggen als er al veel 
stedelijke activiteit aan weerszijden van het 
station is. Als de achterzijde van het spoor nog 
geactiveerd moet worden, kan een culturele 
programmering helpen. Waar nog nauwelijks 
dwarsverbindingen zijn, is een royaal gebaar 
op zijn plaats. Waar al een volledige stationshal 
over de volle breedte van de sporen ligt, 
onderlangs of bovenlangs, kan toepassing van 
de toolbox op de bestaande bebouwing wellicht 
volstaan. 

Ondanks hun overeenkomsten vragen alle type 
2-stations kortom om maatwerk. De in deze 
verkenning gepresenteerde toolbox doet de 
aanzetten. Maar de toolbox is geen 
keuzemenu. Toepassing vraagt steeds een 
ontwerpmatige bewerking, voortkomend uit 
een analyse van de omgeving.

stations type II voorbeelden

Toolbox type II voorbeelden

Hoorn voorbeeld 

Enkele voorbeelden van type II stations

Station Almere CentrumStation Dordrecht Station Hilversum

Station Amersfoort Centraal

Verbindingen door tunnel

Verbindingen over Verticale verbindingen 

Verbinding met 

Commerciele 

voorzieningen in tunnel

Commerciele functies als 

Verbinding met (culturele) 
programmering in tunnel

Verbinding met (culturele) 

Fietsparkeren als 
verbindend element 
boven de sporen

Zonnepanelen

biobased materiaal

HoornMaastricht

Dordrecht Almere Hilversum

Amersfoort

1

3

3

5

5

9

8

8

7

4

4

6 12

12

11

11

10

10

2
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