
 

Bijlage 
Case studies  
type 3, 4 en 5  

Datum: November 2020 
Status: Definitief 

Programma Toekomstbeeld OV 2040 –  
Kernteam Ketens en Knopen - 9 case studies 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 



 

 
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 3 

o Amersfoort Schothorst - Rapport OV-Toekomstbeeld 2040 Amersfoort Schothorst 
• Type 4 

o Enschede Kennispark en Enschede De Eschmarke – Rapport Type 4 casestudy 
o Verdiepend onderzoek Type 4 Knooppunten 

Kleinere knooppunten met kwaliteitsopgaven 
• Type 5 

o Culemborg - Rapport OV-knooppunt Culemborg – Scenarioverkenning 
Handelingsperspectief 

o Franeker - Rapport OV-knooppunt Franeker – Scenarioverkenning 
Handelingsperspectief 

o Rapport Handelingsperspectief OV-knooppunten Type 5 - Extrapolatieonderzoek 
 
De overige studies zijn te vinden in de andere bijlagen. 
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In het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040 
werken het Rijk, de regio’s, de OV-bedrijven en Pro-
Rail sinds 2015 samen ideeën uit voor het open-
baar vervoer in de toekomst. Na het opstellen van 
ambities in 2016 zijn - op basis van deze ambities 
- in 2019 door dezelfde partijen de Contouren Toe-
komstbeeld OV 2040 ¹ opgesteld.

Vanuit de contouren worden nu vervolgstappen 
uitgewerkt. In het najaar van 2020 wordt verwacht 
een ontwikkelagenda vast te stellen met richting-
gevende uitspraken over de ontwikkelrichting van 
het openbaar vervoer en een hieraan gekoppeld 
actieprogramma. Binnen het programma is een 
separate werkstroom Ketens en Knopen benoemd, 
die zich bezig houdt met gedachtevorming over de 
OV-knooppunten in de toekomst als onderdeel van 
het samenhangende OV-toekomstbeeld.

Ten behoeve van de actieagenda is een landelijke 
inventarisatie gemaakt van alle OV-knooppunten 
waarvoor in de komende decennia een ontwikke-
ling wordt verwacht. Om een inschatting te kunnen 
maken van de omvang van deze opgave zijn de cir-
ca 600 stations gecategoriseerd in 7 verschillende 
typen. Voor elk type knooppunt wordt één of meer 
voorbeeld uitgewerkt in een verdiepende studie. 

Dit rapport laat mogelijkheden zien voor de 
ontwikkeling van één typologie OV-knooppunt in 
de toekomst. 

CORONAPANDEMIE

Dit onderzoek werd gestart in het begin van de 
coronacrisis. De data voor dit onderzoek naar 
oplossingsrichtingen is verzameld voor de 
corona-uitbraak. De prognose van de groei van 
het knooppunt en eventuele verandering in 
voorzieningbehoefte door de pandemie zijn niet 
meegenomen in dit onderzoek.

Met de blik op 2040 kunnen we wel aannemen 
dat men weer volop van het OV gebruik kan en 
wil maken. Echter, thuiswerken zou een 
mogelijke permanente verandering in onze 
samenleving kunnen zijn. Dit zal vervolgens 
effect hebben op het dagelijks aantal 
verplaatsingen en omvang van de 
vervoersstromen op knooppunten (zeker op 
piekmomenten). 

Aanleiding

1. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/06/
contouren-toekomstbeeld-ov-2040
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Station Amersfoort Schothorst is geselecteerd 
door het Landelijke Kernteam Ketens en Knopen 
van het toekomstbeeld OV2040 als een 
representatieve casus voor het knooppunt type 3. 
Deze typologie behelst knooppunten die hun 
succes in reizigersaantallen (naar verwachting 
gaan) overschrijden en vragen om een 
schaalsprong in voorzieningen. Hierbij wordt ook 
gekeken naar de stedlijke dynamiek rondom deze 
knooppunten. In Nederland zijn ruim 30 van 
dergelijke knooppunten gecategoriseerd. 

De keuze voor station Amersfoort Schothorst is 
voortgekomen uit de reeds gestarte gesprekken 
met gemeente Amersfoort met NS en ProRail over 
de mogelijkheden tot verbeteren van station en 
omgeving. Omdat partijen al in gesprek zijn, is de 
energie aanwezig om met een verdieping van de 
opgave te starten.

Handelingsperspectief
De Provincie Utrecht, Gemeente Amersfoort, 
ProRail en de NS zijn een analyse van de 
casuslocatie gestart aan de hand van het 
handelingsperspectief voor knooppunten. Dit is 
een instrument van het Kernteam Ketens en 
Knopen, waarmee stakeholders met elkaar samen 
een beeld verkrijgen over het integraal functioneren 
van het huidige en toekomstige OV-knooppunt en 
omgeving. Door middel van een GAP-analyse wordt 
het verschil tussen de huidige staat van het 
knooppunt en de ambitie voor 2040 benoemd. 
Hierbij is gekeken naar vier hoofdaspecten: plaats, 
knoop, mobiliteit en mens.  De GAP-analyse laat 

zien welke voorzieningen niet meer voldoen en 
welke voorzieningen geambieerd worden voor het 
knooppunt in 2040.

Concrete oplossingsrichtingen 
Het verschil in ambitieniveau wordt 
geconcretiseerd om inzicht te krijgen in de fysieke 
consequenties van het nastreven van de ambities, 
om vervolgens oplossingrichtingen op te stellen. 
Karres en Brands is gevraagd om de oplossings-
richtingen ter overbrugging van de GAP inzichtelijk 
te maken. Dit bureau heeft niet alleen ruime 
ervaring met opgaven op en rondom stations, maar 
is ook betrokken bij de gebieds-ontwikkeling van 
De Hoef-West, aangrenzend aan de casuslocatie. 

Generieke waarden
Om lessen te leren die voor ook andere 
knooppunten binnen dezelfde typologie toepasbaar 
zijn, worden de bevindingen voor knooppunt 
Schothorst gespiegeld aan twee andere type-3 
locaties, te weten station Schiedam Centrum en 
station Nijmegen Heyendaal.

Dit rapport is niet gericht op specifieke 
oplossingen vinden voor knooppunt Schothorst, 
maar neemt de kennis uit de studie en de 
oplossingrichtingen mee naar het landelijk beeld. 
Het rapport toont de oplossingsrichtingen voor de 
schaalsprong van dit type knooppunt. Hiermee 
worden handreikingen geboden voor zowel de 
studielocatie als soortgelijke stations in Nederland. 

Case study knooppunt Schothorst

Knooppunten die hun succes in reizigersaantallen  (naar verwachting gaan) 
overschrijden en vragen om een schaalsprong in voorzieningen

Amersfoort
Schothorst

Nijmegen Heyendaal
Schiedam Centrum
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Betrokken partijen
De studie is uitgevoerd door Karres en Brands. 
Voor deze studie is samen opgetrokken met de 
Provincie Utrecht, NS, ProRail, de Gemeente 
Amersfoort en het Ministerie van I&W.

Voorzieningen
Deze case study draait om de relatie tussen 
groeiende reizigersstromen en bijbehorende 
behoefte aan ketenvoorzieningen in het creëren 
van een nieuwe stedelijke dynamiek. Onder de 
ketenvoorzieningen worden de volgende 
onderdelen geschaard:
• dimensies en onderdelen voor de doorstroom 

en facilitatie van de reiziger. Denk hierbij aan 
bijvoorbeeld de afmentingen van de perrons 
en hun ontsluitingen, de vindbaarheid en 
gebruiksgemak van poortjes, kaartautomaten, 
informatievoorziening etc

• facilitatie van de overige vervoersstromen op 
en rondom het station. Hierbij zijn bijvoorbeeld 
auto- en fietsparkeren, prettige 
ontsluitingsroutes en deelmobiliteiten van 
belang, maar ook de overgang naar overig OV

• Stedelijke voorzieningen die aansluiten bij het 
reisgemak en bijdragen aan de verlevendiging 
en leefbaarheid van knooppunt en omgeving.

Voorzieningen van het knooppunt en de stedelijke omgeving behelst meer dan alleen verkeerstechnische ketenvoorzieningen. 

OVfiets

verblijven
visitekaartjegroen

duurzaam

biodiversiteit

MaaS

voorzieningen
STEDELIJK WONEN

comfortabel 
overstappen

buurt

veilig
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- plaats
- OV-knoop 
- mobiliteit
- mens
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- OV-knoop 
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- plaats
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- mobiliteit
- mens

HUIDIGE SITUATIE

Case study 
Schothorst

Reflectie station Schiedam Centrum station Nijmegen Heyendaal

Conclusie

Toekomstbeeld
OV2040 Toekomstbeeld voor 7 typen knooppunten

beschrijving 
regionaal & lokaal

conclusies type 3 & algemeen  

beschrijving
wens

maatregelen

oplossingsrichtingen

TOEKOMSTBEELDGAP

Handelingsperspectief:

KNOOPPUNT TYPE 3
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LEESWIJZER
In het eerste hoofdstuk zal een korte omschrijving 
van het toekomstbeeld voor het openbaar vervoer 
in 2040 worden gegeven en specifiek het 
toekomstbeeld van OV-knooppunten. 

Als voorbeeld van het type-3 knooppunt wordt een 
casusstudie uitgevoerd voor knooppunt 
Amersfoort Schothorst. In hoofdstuk 2 wordt aan 
de hand van de vier aspecten uit het 
handelingsperspectief een analyse gedaan van de 
huidige situatie. In hoofdstuk 3 wordt eenzelfde 
analyse uitgevoerd voor het toekomstbeeld anno 
2040. Hoofdstuk 4 brengt vervolgens het gat 
tussen huidig en toekomstbeeld in kaart. Aan de 
hand van concrete maatregelen wordt gekeken 
hoe het gat overbrugd kan worden. 

In hoofdstuk 5 worden een reeks ruimtelijke 
oplossingsrichtingen voorgesteld. Vervolgens 
worden twee integrale oplossingsrichtingen 
geschetst die hoge potentie hebben de opgaven 
ana te pakken. 

De reeks oplossingsrichtingen worden in 
hoofdstuk 6 gespiegeld aan twee andere 
knoppunten binnen dezelfde typologie, te weten 
Schiedam Centrum en Nijmegen Heyendaal. 

Uit deze reflectie worden algemene conclusies 
opgesteld voor het type-3 knooppunt. Er worden 
adviezen gegeven die bijdragen aan het landelijk 
toekomstbeeld OV 2040.
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HUIDIGE SITUATIE

Case study 
Schothorst

Reflectie

Conclusie

Toekomstbeeld
OV2040

TOEKOMSTBEELDGAP

Handelingsperspectief:

KNOOPPUNT TYPE 3

Toekomstbeeld voor 7 typen knooppunten

Inleiding

Er wordt een algemeen beeld neergezet van het 
toekomstbeeld 2040. In het kort wordt de route 
richting het toekomstbeeld die tot nu toe is afge-
legd, benoemd.
vervolgens wordt een beeld geschetst van de rol 
van OV-knooppunten in stedelijke weefsels en hoe 
deze langzaam aan het veranderen is. 

Er worden enkele trends verzameld die van invloed 
zijn op de ontwikkeling van het toekomstbeeld 
2040. 

Tot slot wordt het handelingsperspectief geintro-
duceerd als roadmap richting het OV Toekomst-
beeld. Naar welke aspecten wordt gekeken om de 
ambities voor 2040 in kaart te brengen?
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1.1 Landelijk toekomstbeeld OV 2040

VAN CONTOUREN NAAR KNOOPPUNTEN
Er wordt door het Rijk, de regio’s, de OV-bedrijven 
en ProRail al sinds 2015 gewerkt aan ideeën voor 
het openbaar vervoer van de toekomst in Het 
Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040. In 2016 
zijn in dit traject gezamenlijk ambities opgesteld. 
Deze worden geschetst in het volgende 
toekomstperspectief:

In 2040 reizen Nederlanders snel, duurzaam, veilig, 
comfortabel, betrouwbaar en betaalbaar. Om naar 
hun werk, school, concertzaal en familie te gaan 
gebruiken ze eigen, gedeeld of openbaar vervoer. Er 
zijn goede verbindingen door het hele land en met 
de landen om ons heen; de grote steden hebben een 
sterk collectief vervoer en onderling korte reistijden. 
Een goede bereikbaarheid voor individuele reizigers 
maakt Nederland tot een van de meest 
concurrerende, leefbare en duurzame landen in de 
wereld. Het openbaar vervoer is daarbij essentieel
onderdeel van het gehele mobiliteitssysteem, 
waarbij de reiziger en zijn/haar deur-tot-deur reis 
centraal staat.

Om vanuit het OV een bijdrage te leveren aan 
maatschappelijke (ruimtelijke) opgaven rondom 
economie, woningbouw en leefomgeving worden 
de volgende 5 doelen nagestreefd richting 2040:
• Het OV vangt haar deel van de mobiliteitsgroei 

op, in stedelijk gebied is OV samen met de fiets 
het belangrijkste vervoermiddel.

• Het klantoordeel in het hele OV gaat naar een 8 
gemiddeld.

• De gehele OV-sector zero emissie en circulair.
• Nederland is een koploper in innovatie en 

vernieuwing van het OV.
• We streven – ook met het intensiveren van het 

OV – naar een voortdurende verbetering van 
veiligheid en minder hinder voor de omgeving.

Op basis van deze doelen en ambities zijn in 2019 
door dezelfde partijen de Contouren 
Toekomstbeeld OV 2040 opgesteld, verdeeld over 
3 pijlers:

1. Focus op de kracht van het OV
2. Drempelloos van deur-tot-deur
3. Veilig, duurzaam en efficiënt OV

Vanuit de contouren vormt de aparte werkstroom 
Ketens en Knopen nu de ideeën over de OV-
knooppunten in de toekomst als onderdeel van het 
samenhangende OV-toekomstbeeld. Het Kernteam 
Ketens en Knopen definieert OV-knooppunten als 
fysieke netwerkschakels die de stad, het dorp, de 
wijk of de regio verbinden door middel van 
meerdere vervoersmodaliteiten en/of waarbij er 
meerdere OV-reisrichtingen bestaan. Kortom een 
belangrijk brandpunt in een ‘hub-and-spoke’ 
netwerk, waar meerdere modaliteiten samen 
komen. 

Hiermee zijn deze plekken aantrekkelijk voor 
stedelijke ontwikkeling. In het huidig landelijk 
Toekomstbeeld is de verkeerswaarde van de knoop 
echter veel sterker vertegenwoordigd dan de 
stedelijke ontwikkelingsmogelijkheden en 
stedelijke dynamiek die samengaat met het 
ontwikkelen van deze knooppunten.

Contouren  
Toekomstbeeld  
OV 2040
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VERANDERENDE ROL KNOOP IN STEDELIJK WEEFSEL
Station als stedelijk brandpunt
In Nederland draait het bij de (her)ontwikkeling 
van steden tegenwoordig om bereikbaarheid en 
betaalbaarheid. OV-knooppunten spelen een bel-
angrijke rol in de stedelijke netwerken.

Het station is een brandpunt in de stad. 
Vaak als onderdeel van het landelijke netwerk een 
toegangspoort naar de stad. Een plek waar meer-
dere mobiliteitsvormen samen komen. 
Mede daardoor een aantrekkelijk gebied voor 
mensen om dichtbij te kunnen werken, wonen, rec-
reeren etc. 

Nieuw programma
Deze brandpunten voor mobiliteit voeden de vorm-
ing van nieuwe stedelijke centraliteiten.
De dagelijkse bewegingen van mensen voert ze 
steeds regelmatiger langs deze brandpunten. In-
spelend op deze dagelijkse patronen worden meer 
functies aan deze route geplaatst, de zogenaamde 
‘third places’.

Zo wordt er nieuw programma aan de brandpunt-
en toegevoegd. Denk hierbij aan kinderopvang, 
stomerijen, pakketdiensten, winkels, etc.

Ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit leiden 
ook tot nieuw mobiliteitsprogramma in en rondom 
knooppunten. Zo is onder meer deelmobiliteit in 
opkomst; deelauto’s zijn te vinden in parkeergele-
genheden rondom knooppunten en de OV-fiets 
lijkt inmiddels onmisbaar. 

Wetend dat mobiliteit veranderlijk is, leert ons dat 
er bij de ontwikkeling van OV-knooppunten richting 
2040 rekening zou moeten worden gehouden met 
verschuiving in het straatbeeld. Op toekomstige 
inpassing van nieuwe systemen kan worden inge-
speeld door flexibiliteit in het raamwerk openbare 
ruimten en mogelijke ruimtereserveringen.

Een plek in de stad
Het OV-knooppunt kan dus steeds meer gezien 
worden als onderdeel van de stad. Bij het bepalen 
van het toekomstbeeld van dit (type) knooppunt, 
vragen we ons af hoe dit knooppunt er uit zou kun-
nen zien in 20 jaar tijd. 

Bij het ontwerp van dergelijke knoopunten in de 
stad kunnen we onszelf de vraag stellen: Wat voor 
stuk stad willen we maken?  Zoals WH Whyte stelt: 
“If you plan for cars and traffic, you get cars and traf-
fic. If you plan for people and places, you get people 
and places.” 

We zien steeds meer omgevingen van knooppunt-
en ingericht worden als plekken voor de mens, in 
plaats van een louter functionele overstapma-
chine. Met de druk op de ruimte in steden, lijkt dit 
een logische ontwikkeling. 
Echter dient bij het inrichten van een knooppunt en 
de omgeving ervan wel het functioneren van het 
knooppunt goed gewaarborgd te blijven.
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TRENDS
• denken in deur-tot-deur oplossingen
• de fietsforens wordt een belangrijke gebrui-

ker van OV-knooppunten
• Door de groei van e-bikes neemt de actiera-

dius per fiets toe en komen er meer mensen 
per fiets naar het knooppunt

• het aandeel deelauto’s gaat toenemen
• autonoom vervoer zal naar verwachting 

langzamerhand ook zijn intrede doen
• Met alle nieuwe modaliteiten kunnen we 

stellen dat OV-knopen transformeren naar 
mobiliteitsknopen

• third spaces en daily urban systems
• demografie: vergrijzende samenleving zal 

vragen om extra toegankelijke knooppunten 
met een prettig microklimaat. 

• de digitalisering zal zich ook in het open-
baar vervoer ontwikkelen. denk hierbij aan 
persoonlijk digitaal reisadvies (reisinforma-
tie op telefoon ipv borden in toekomst?)

• planeetbewuster ontwikkelen: energieneu-
traler, circulair materiaalgebruik; de wet- en 
regelgeving omtrent dit onderwerp zal in de 
komende decennia flink aanscherpen 

• klimaatverandering: gebied beter bestand 
maken tegen extreme weersomstandighe-
den (wateroverlast, hitte, droogte, storm)

• Woonopgave: 1mln woningen erbij tot 2035. 
Hierbij is bereikbaarheid nog belangrijker 
dan betaalbaarheid. Beide factoren zullen 
impact hebben op het gebruik en uitbreiding 
van het OV systeem in de komende 2 decen-
nia

• OV-gebruik door studenten zal ook accent-
verschuivingen kennen: de OV-studenten-
kaart voor MBO’ers <18 zal meer jongeren 
lokken; tegelijkertijd zien we een trend van 
meer thuiswonende studenten, die vaak ver-
der moeten reizen met een educatief motief 
dan studenten op kamers

impact corona: 
• aantal reizigers op korte termijn, maar met 

name aandeel thuiswerken lijkt een meer 
blijvend fenomeen te worden > impact OV 
gebruik (piek, aantallen)

• openbare ruimtes en verplaatsingsroutes 
zouden ruimer ontworpen kunnen worden 
ter bevordering van de 1,5m-samenleving
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1.2 Handelingsperspectief: roadmap naar toekomstbeeld

Om een toekomstbeeld te vormen voor de 
verschillende knooppunten is het handelings-
perspectief opgesteld. 

Hierin worden verscheidene aspecten van het 
knooppunt - verdeeld over vier thema’s - 
geanalyseerd in de huidige situatie en de beoogde 
situatie in 2040. Tijdens de analyse bleek dat de 
aspecten niet voldoende de lading dekte voor de 
ambities van het knooppunt. Daarom zijn in dit 
onderzoek de aspecten 'Voetganger' en 
'Toegankelijkheid' toegevoegd (hiernaast 
aangeduid met + )

Het verschil tussen beide beoordelingen vormt de 
ambitie-gap. In de gap-analyse wordt per aspect 
geanalyseerd welke maatregelen nodig zijn om het 
gat tussen huidig en geambieerd niveau te 
overbruggen.

Positie in het netwerk

Bereikbaarheid en functiemenging

Ligging in de omgeving

Omgevingskwaliteit

Knooppuntdomeinen en hun posi-
tie en oriëntatie

Duurzaamheidseisen

Veiligheid knoop 

Trein

BTM

Fiets

Auto

Voetgangers

Type reizigers

Toegankelijkheid 

Klanttevredenheid

Veiligheid

PLAATS

OV-KNOOP

MOBILITEIT

MENS

OOVV--kknnooooppppuunntteenn  
vvaann  ddee  ttooeekkoommsstt

Een integraal handelingsperspectief

Amersfoort Schothorst
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OV-KNOOP AMERSFOORT 
SCHOTHORST 
HUIDIGE SITUATIE

2.
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Handelingsperspectief:

KNOOPPUNT TYPE 3

Inleiding

Er is een analyse gemaakt aan de hand van de 
data uit het ingevulde handelingsperspectief. In 
woord en beeld worden de vier thema's uit het 
handelingsperspectief behandeld en op zowel 
regionale als lokale schaal verkend.
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2.1 Plaats

Amersfoort Schothorst is een NS-station tussen 
Amersfoort Centraal en Amersfoort Vathorst. Het 
ligt op de verbinding tussen Amersfoort en 
Zwolle. Omdat het station dient als keerpunt voor 
intercitytreinen, wordt het momenteel naast 
stoptreinen ook bediend met intercity’s.
 
Het knooppunt is sterk gerelateerd aan 
Amersfoort Centraal; van daaruit reizen de 
meeste reizigers door richting Utrecht (en verder) 
en Amsterdam/Schiphol (en verder). 

Station Schothorst is een productiestation; er 
starten meer mensen hun treinreis dan er hun 
reisbestemming bereiken. Het aantal in- en 
uitstappers in 2018 bedroeg 7.003 per etmaal. 
Samen met 229 overstappers per dag, telt het 
station 7.232 reizigers per dag¹.

POSITIE KNOOPPUNT IN NETWERK

richting Amsterdam

richting Utrecht

bestemming 
Amersfoort CS

richting Vathorst, Zwolle

richting Hilversum 3%

27% 14%
45%

86%

12%

AMERSFOORT
 CS

AMERSFOORT
SCHOTHORST

1. https://dashboards.nsjaarverslag.nl/reizigersgedrag/amers-
foort-schothorst

ZWOLLE
GRONINGEN/LEEUWARDEN

APELDOORN / DEVENTER

‘s HERTOGENBOSCH 
EINDHOVEN

ROTTERDAM

DEN HAAG

GOUDA

UTRECHT

HILVERSUM

AMERSFOORT

AMSTERDAM/
SCHIPHOL

Amersfoort 
Schothorst

4 min.

33 min.

116 min.

44 min.

118 min.

50 min.

47 min.

48 min.

19 min.

19 min.

42 min.

61 min.

66 min.

76 min.

99 min.
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Als voorstadhalte bedient station Schothorst 
voornamelijk een lokaal gebied: de omliggende 
wijken en kantoor/bedrijventerrein De Hoef. 
Daarmee heeft het een belangrijke positie binnen 
het regionale vervoersnetwerk. Zeker wanneer de 
stedelijke kant en bijbehorende ambities in 
ogenschouw worden genomen. 

Mensen uit de regio hebben met station Vathorst 
een goede alternatieve P+R hub aan de rand van 
de stad. Dit knooppunt faciliteert beter voor auto 
en is ook gunstig voor bus. Schothorst is echter 
ook zeker een interessante schakel voor P+R uit 
de regio, vanwege goede verbinding met 
snelwegen en meer treinen per uur en 
intercityhalte. Het knooppunt speelt daarmee 
niet alleen een belangrijke rol in het OV-netwerk 
van Amersfoort maar ook de regio. De positie als 
regionale hub wordt beconcurreert door stations 
Vathorst en ook Hoevelaken. In een meer perifere 
omgeving gelegen zijn deze locaties gunstig om 
vanuit de regio op te stappen en in Amersfoort 
CS uit- of over te stappen.

De rondom knooppunt Schothorst gelegen wijken 
(met name oostzijde) zijn ook goed ontsloten via 
wegennet, aangesloten op belangrijke snelwegen 
A1 en A28.

LIGGING IN REGIO

Snelweg
Legenda

Hoofdweg / regionale weg
Spoorweg
Station 
Station Amersfoort Schothorst
3km radius rondom station

AMERSFOORT

LEUSDEN

HOEVELAKEN

NIJKERK

NIJKERKERVEEN

ACHTERVELD

BUNSCHOTEN-
SPAKENBURG
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De herkomst van (trein)reizigers die gebruik 
maken van station Schothorst is voor het grootste 
deel te herleiden tot de direct omliggende wijken. 
In de wijken eromheen moet een aanzienlijk deel 
van de reizigers gedeeld worden met stations  
Amersfoort Vathorst en Amersfoort Centraal. In 
de figuur rechts is goed te zien dat Amersfoort 
Centraal het grootste bereik heeft. Vathorst trekt 
reizigers uit de meest noordelijke wijken van 
Amersfoort en de omliggende dorpen. Station 
Schothorst is een redelijk tot goed gebruikt 
station voor vrijwel alle noordelijke wijken van de 
stad.

Het aantal inwoners per wijk 
toont de potentie van het 
aantal reizigers binnen een 
bereisbare afstand. Hierin 
liggen 4 wijken binnen 1,5 km 
van het knooppunt. 

BEREIKBAARHEID EN FUNCTIEMENGING

Legenda

Spoorweg

Station Amersfoort Centraal
Station Amersfoort Schothorst

Aandeel gebruikers station per wijk

Station Amersfoort Vathorst

Gebruik van verschillende stations per wijk

Potentieel reizigers per wijk 
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De wijken ten noorden en westen van het knoop-
punt worden bediend door busroutes. Op die mani-
er is het station goed bereikbaar met de bus vanuit 
deze omliggende wijken. Bedrijventerrein De Hoef 
kent geen bediening van busroutes. 

De Zielhorsterweg, parallel lopend aan het spoor,  
vormt één van de radialen tussen Ringweg 
Kruiskamp en de snelwegen rondom de stad. 

Bedrijventerrein De Hoef ligt gunstig ten opzichte 
van de snelwegen rondom de stad. Het gebied 
wordt goed ontsloten naar zowel de A1 als de A28. 
De ontsluiting naar de rest van de stad is matig, 
maar niet onlogisch voor een bedrijventerrein.

Het knooppunt is gesitueerd tussen beide 
netwerken in.

Bereikbaarheid per fiets:
• Geintunnel onder station als belangrijke inter-

wijkse fietsverbinding 
• Station met name ook bestemmingvertrek-

punt voor fietsen
• ten oosten van stationsgebied loopt veelge-

bruikte fietsroute noord-zuid

Snelweg
Legenda

Fietspad gebruiksintensiteit
Legenda

Hoofdweg
Regionale weg
Lokale weg
Erftoegangsweg
Station Amersfoort Schothorst

HOOFDONTSLUITING AUTOWEGEN BUSROUTESHOOFDONTSLUITING FIETSERS
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HOOGTEN MAAIVELD
Op de naastgelegen hoogtekaart is goed zicht-
baar dat de stationsomgeving op een lager maa-
iveldniveau heeft in vergelijking met de omgeving. 
Er is zichtbaar dat er een verschil zit tussen de 
maaiveldhoogte van Schothorst- en Hoefzijde. De 
infrastructuurbundel van sporen en Zielhorster-
weg ligt aanzienlijk hoger dan de omgeving.

Opvallend is dat het huidige station-/parkeerplein 
aan de Hoefzijde lager ligt dan het maaiveld van 
de omliggende bebouwing. Gezien de maaiveld-
hoogte van de Computerweg is dit een beeld dat 
door grote delen van De Hoef-West te zien is.

+0.5m +2.5m

+3.2m +2.5m+2.6m

+4.9m+2.1m

+3.9m+1.7m

+3.3m

hoogtekaart maaiveld (bron: Actueel Hoogtebestad Nederland (https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/)
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Hoogteverschillen in beeld aan westzijde van het knooppunt. Het kubusvormig bouwwerk dient als indicatie van NS-station vanaf de 
Zielhorsterweg. Vanaf hier bieden twee trappen een weinig uitnodigende toegang tot Geintunnel en vervolgens de perrons en De 
Hoef. Ondanks dat er een vergroening heeft plaatsgevonden oogt de westzijde nog steeds erg verhard en is de verblijfskwaliteit 
gering.

Tussen het parkeerterrein aan de oostzijde en de omliggende 
bebouwing is een verschil in maaiveldhoogte waarneembaar; 
de openbare ruimte rondom gebouw sluit niet aan bij het par-
keerterrein/stationsplein

De Geintunnel is het laagste punt in een verharde omgeving. Daardoor vormt het verzamelpunt van hemelwater. De waterafvoer is  
momenteel ontoereikend bij piekneerslag. Hierdoor loopt de tunnel onder en is zowel de perronontsluiting vanuit de tunnel als de  
intewijkse verbinding onbruikbaar.
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2.2 OV-knoop

Knooppunt Schothorst gelegen tussen woonwijk 
en bedrijventerrein in; een station met twee ge-
zichten. beide zijden van het driesporige station 
worden verbonden met een tunnel voor voet-
gangers en fietsers. Aan de westzijde is hier een 
compacte openbare ruimte te vinden met een 
busstation en eetgelegenheid Panini. De oostzijde 
kent een tenminste dubbel zo grote open ruimte, 
die wordt gekenmerkt door stallingruimte voor 
fietsen en auto's.

Hoefzijde (oost)

bron: vliegles.nl

Zielhorstzijde (west)
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WC

TAXI

Legenda
Omgevingsdomein
Ontvangstdomein
Reisdomein
Loopverbindingszone
Toiletten
Kaartautomaat
Lift
Bewaakte fietsenstalling
Halen en brengen
Fietsenstalling
Taxistandplaats
Parkeerplaats

WC

TAXI

Horeca
Bushalte  

De stationsdomeinen ordenen functies en 
voorzieningen naar de behoefte van de 
gebruikers op hun route naar en door het 
station. In de stationsdomeinen komen ruimte, 
functionaliteit en beleving samen. Hierdoor 
ontstaat per stationsdomein een herkenbare 
identiteit. Er zijn vier stationsdomeinen te 
onderscheiden: 
• een omgevingsdomein, 
• een ontvangstdomein, 
• een reisdomein, 
• een verblijfdomein.
De domeinen worden met elkaar verbonden 
door de loopverbindingszone. 

Station Schothorst kent eigenlijk geen 
ontvangstdomein en heeft gebrek aan helder 
gedefinieerd en ingericht ontvangstdomein. Het 
is ingericht als transferium en kent weinig tot 
geen verblijfskwaliteiten.
De loopverbindingszone is rommelig en niet 
duidelijk herkenbaar. Het omgevingsdomein 
biedt kansen tot verbetering van de 
overzichtelijkheid en de oriëntatie voor reizigers.
Het verblijfsdomein ontbreekt ook op dit 
station. Dit is echter alleen te vinden op de 
grotere stations, dus wordt hier niet toegepast. 

DOMEINEN

Schematische weergave domeinen (bron: https://www.spoorbeeld.nl/kaders-stations-concept)
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aanvulling vanuit projectteam

ONTWIKKELINGEN TOT OP HEDEN DUURZAAMHEID
Station Schothorst is in 1987 in gebruik genomen 
om de noordelijke uitbreidingswijken te bedienen. 
Sindsdien hebben er een reeks ontwikkelingen 
plaatsgevonden. Hier een overzicht:

Het knooppunt kent momenteel weinig sterke du-
urzaamheidsprincipes. Er is in de afgelopen jaren 
iets meer groen aangebracht, en er wordt op veel 
plekken goed herbruikbare bestrating toegepast. 
Klimaatadaptief schiet het knooppunt tekort; de 
stenen omgeving creëert een hitte-eiland in de 
zomer en bij zware regenval stroomt vrijwel al het 
hemelwater uit de omgeving richting de Geintun-
nel. Deze komt vervolgens onder water te staan. 
Ook de detailhandel en de wc in de 'kubus' 
ondervinden overlast van binnenstromend water. 

WC

TAXI

1997: aanleg 3e perronspoor

2015: herinrichting oostelijk plein t.b.v. 
parkeercapaciteit auto en fiets

2007: eindpunt voor intercitytreinen nieuw parkeerterrein aangelegd

2015: fietsenstalling verwij-
derd t.b.v. busstation;  
overzicht en ruimte

2015: kaartverkoop in ‘kubus’ 
maakt plaats voor retail
2019: reizigers-wc toegevoegd
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VEILIGHEID

de perronbreedten zijn beperkt, maar tot op heden niet onto-
ereikend. Een lopend onderzoek naar de veiligheid van het 
knooppunt kan in de nabije toekomst aandachtspunten voort-
brengen.

In de avonduren bieden de perrons (met name onder de over-
kapping) een beschermde en goed verlichte plek. Er is extra 
beschutting in een afgeschermde wachtruimten.

De ontsluiting van het perroneiland vindt plaats via de Geintun-
nel. Een relatief smalle voetgangerszone mengt reizigers met 
interwijkse verplaatsing. Geen aangenaam welkom in  
Schothorst of De Hoef vanaf deze perronontsluiting.

De trap van en naar het perroneiland slingert om de liftkoker 
heen. Dit is een minder wenselijke situatie in het kader van de 
sociale veiligheid.
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Het aandeel reizigers dat te voet naar het station 
komt, is 21%. Om daar te komen moeten voet-
gangers andere verkeersstromen kruisen, met 
name fietsers. De Westzijde biedt ruimte voor 
voetgangers en zelfs enige verblijfskwaliteit. Ech-
ter, de kruising met het fietspad onderaan de 
zuidelijke trap vanaf de Zielhorsterweg oogt 
gevaarlijk. Aan de oostzijde is de loopverbindin-
groute naar de aangelegen wijk niet vanzelfsprek-
end. Er moet rekening gehouden worden met park-
erende fietsers en auto’s; zowel de parkerende 
fietsers vanuit de fietsenstalling als overstekers 
van het fietspad richting het ROC. De parkeervoor-
zieningen aan de oostzijde vormen een visuele 
barrière en beperken daarmee de intuïtieve wayfin-
ding richting de kantoren en het ROC. 

VOETGANGERS

Loopverbindingszone naar station tussen fietspad en fiet-
senstalling onderhevig aan veel kruisende stromen van voet-
gangers en fietsen.

Overzicht over het plein vanaf ontsluiting perron 3. Westzijde 
niet zichtbaar, dus wordt aangegeven met bewegwijzering.

! 

! 

De voetgangerszone in de tunnel kan royaler gedi-
mensioneerd. Het onderscheid tussen stations-
domein en interwijkse verbinding is niet waarneem-
baar.

2.3 Mobiliteit
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Het aandeel van de reizigers dat met de fiets naar 
het knooppunt komt is aanzienlijk: 59%. De 
fietsen kunnen aan de oostzijde gestald worden 
in 1240 onbewaakte stallingen. Met een 
bezettingsgraad van 108% dient zch hier nu een 
tekort aan. Dit leidt tot parkeren buiten de 
stallingen. De bewaakte plekken (380 stuks) 
voldoen aan de huidige behoefte. Beide 
parkeerplekken bevinden zich dicht op de sporen. 
De kruising van verkeersstromen tussen 
parkerende fietsers en voetganger is hinderlijk.

De fietsverbinding via de Geintunnel is ook een 
belangrijke interwijkse fietsverbinding. 

FIETSERS

Bewaakte fietsenstalling als gesloten doos voor het station. 
Zorgt voor beperkt zicht op hellingbaan voor minder validen.

Onveilige kruising van fietser en voetganger. Veel gebruikte 
looproute voor scholieren richting ROC.

Onbewaakte (enkellaags) overdekte fietsenstallingen zijn 
niet te missen; dicht op het station, maar nemen wel groot 
deel van het plein in beslag. Bezettingsgraad is 108% (2018). 
Mede hierdoor is de klanttevredenheid slechts 36%.

Interwijkse fietsverbinding wordt veel gebruikt. Fietsers, waar-
onder veel scholieren, zoeven op snelheid langs het station.
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6% van het aantal reizigers komt per bus naar de 
knoop. Busvervoerder Keolis (Syntus) verzorgt 
meerdere stads-, spits- en streeklijnen vanaf dit 
knooppunt. Het busstation bevindt zich aan de 
westzijde van het station en is ontsloten met 
busbanen. Er is een keermogelijkheid voor bussen, 
maar dit betekent een rondje rom de omliggende 
bouwblokken via de Zielhorsterweg. Aangezien er 
geen KAR-regeltechniek bij de verkeerslichten 
aanwezig is, kost keren aanzienlijke tijd.
Bedrijventerrein De Hoef heeft geen busbediening. 
Sinds de fietsenstallingen bij het busstation zijn 
verplaatst, is er meer ruimte voor voetgangers om 
zich te verplaatsen tussen trein en bus, evenals 
meer ruimte om te wachten en verbeterde 
zichtlijnen.

BUS

Busstation met een aparte busbaan goed bereikbaar. Woon-
functies direct gelegen aan openbare ruimte van het knoop-
punt, maar amper toegang vanuit dit gebied. 

Aanzicht station vanuit busstation aan westzijde. Bouwwerk 
trekt de aandacht; meer dan tunnel. Verder overheerst beton 
en steen in het beeld
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Het aandeel reizigers, dat met de auto of taxi 
naar het knooppunt komt, bedraagt 14%. Voor 
K+R (westzijde) en P+R (oostzijde) functioneert 
de knoop goed. De plek is goed bereikbaar met 
de auto van beide zijden. De spoorzone kruisen 
is niet mogelijk in de omgeving van het station 
en daarmee vormt de de spoorzone een barriere 
voor interwijks autoverkeer.
Station Schothorst kent momenteel 235 
parkeerplaatsen aan de oostzijde. Deze worden 
gedeeltelijk ook gebruikt door scholieren en 
bezoekers van De Hoef-West. De rest van de 
parkerterreinen behoren toe aan de omliggende 
kantoren.

AUTO

TAXI

Centrale aanlooproute oostzijde voornamelijk ingericht op 
auto, onaantrekkelijk voor voetgangers

P+R aan Zielhorsterweg op hoogte van de sporen. Het 
kubusvormig bouwwerk geeft indicatie van het station. Op 
deze manier auto´s sterk gescheiden van voetgangers en 
fietsen.

Van en naar het ROC beweegt men zich langs grote 
parkeervelden en kantoorgevels
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Wayfinding op oostelijk plein afhankelijk van bewegwijzering. 
Dicht op het station zowel stedelijke als stationsbewegwijzer-
ing zichtbaar

Enkele ontsluiting van perroneiland richting Geintunnel is smal 
en weinig uitnodigend; geen warm welkom op Schothorst

Drukte op perron 3 tijdens de spits. Er ontstaat knelpunt bij 
uitchecken en verlaten perron via de enige beschikbare trap. 
Breedte van de perrons lijkt nog voldoende voor het aantal 
reizigers. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar veilig-
heid op het station, wat evt. tot een ander oordeel kan leiden.

OVERIGE AANDACHTSPUNTEN RUIMTELIJKE KWALITEIT

Ontvangstdomein niet duidelijk herkenbaar, voorzieningen 
verspreid over de ruimte; een rommelige plakzuil, een losse 
abri met kaartautomaat op afstand van de perronopgangen 
(dus in omgevings- ipv ontvangstsomein) Je loopt op een be-
tonnen muur af. Heldere loopverbindingsroute ontbreekt.

Eén van beide trappen zorgt voor gevaarlijke kruising tussen 
voetgangers en fietsers

2.4 Mens
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2.5  Beoordeling van het huidige knooppunt

Huidig niveau van geanalyseerde aspecten  

0

1

2

3

4

5

Positie in het netwerk

Bereikbaarheid en functiemenging

Ligging in de omgeving

Omgevingskwaliteit

Knooppuntdomeinen en hun posi-
tie en oriëntatie

Duurzaamheidseisen

Veiligheid knoop 

Trein

BTM

Fiets

Auto

Voetgangers

Type reizigers

Toegankelijkheid 

Klanttevredenheid

Veiligheid

PLAATS

PLAATS

MENS

MOBILITEIT

OV-KNOOP

4
3
3
2

2
2
3

5
3
3
3
3

3
2
3
3

OV-KNOOP

MOBILITEIT

MENS

De huidige status van het knooppunt is geanaly-
seerd in het Handelingsperspectief. Hierin worden 
vele aspecten van de knoop geordend onder vier-
pijlers, te weten: Plaats, OV-knoop, Mobiliteit en 
Mens. 

Aan elk van deze aspecten is een score tussen de 
0 en de 5 toegekend als beoordeling van de huidi-
ge kwaliteit van elk aspect.
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OV-KNOOP AMERSFOORT 
SCHOTHORST 
TOEKOMSTIG BEELD

3.
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1. Context OV-knooppunt en omgeving

- plaats
- OV-knoop 
- mobiliteit
- mens

HUIDIGE SITUATIE

Case study 
Schothorst

Reflectie

Conclusie

Toekomstbeeld
OV2040

beschrijving 
wens, verwachting

TOEKOMSTBEELDGAP

Handelingsperspectief:

KNOOPPUNT TYPE 3

Inleiding

Na van de huidige situatie van het knooppunt 
beschreven te hebben, volgt in dit hoofdstuk een 
overzicht van het beoogde toekomstbeeld in 
2040. Ook dit gebeurt aan de hand van de vier 
hoofdaspecten uit het handelingsperspectief. 

Een belangrijke verandering is de herontwikkeling 
van De Hoef-West naar het Hoefkwartier. Verder 
wordt gekeken naar de verwachte onwikkeling van 
de reizigers en de hierbij behorende verandering  
in voorzieningen voorzieningen op en rondom het 
knooppunt.

Naast aandacht voor het type gebruiker wordt ook 
aandacht besteed aan stakeholders en hun 
behoeften, grotendeels vergaard tijdens een 
klankbordsessie.
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ONTWIKKELINGEN HOEFKWARTIER
Tussen nu en 2040 zal bedrijventerrein De Hoef-
West, het gebied ten oosten van het knooppunt,  
tranformeren van naar een bruisende gemengde 
stadswijk; het Hoefkwartier. Er komen meer dan 
2500 nieuwe woningen bovenop het bestaande 
aantal  arbeidsplaatsen in de wijk. Dit betekent 
een verdichting en verlevendiging van de wijk, 
waarin het stationsgebied een belangrijk brand-
punt is. Dit betekent een hogere bouwdichtheid en 
een intensiever ruimtegebruik rondom het station. 
De openbare ruimte zal door de ontwikkeling van 
nieuwe hoogbouw een stuk compacter worden en 
enkel nog toegankelijk voor voetgangers en fiet-
sers zijn. Met een verhoogde verblijfskwaliteit en 
attractieve plinten ambieert het een aantrekkelijk 
stukje stad te worden.

3.1  Plaats
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Openbare ruimte ten oosten van station Schothorst nu en na transformatie; van wijdse functionele overstapmachine naar compact gemengd hoogstedelijk gebied
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De omgeving van het knooppunt zal richting 2040 
dus met name een transformatie ondergaan aan 
de oostzijde. De ontwikkeling van het 
Hoefkwartier leidt tot de voornaamste 
veranderingen, zichtbaar in de figuur. 
Belangrijkste gevolg voor het knooppunt als 
verkeersmachine is dat het parkeren voor fietsers 
en auto's plaats maakt voor een stedelijk plein. De 
parkeervoorzieningen zouden in een aangrenzend 
hubgebouw ondergebracht moeten worden. Ook 
is het mogelijk om binnen de ontwikkelvelden - 
samen met de ontwikkelaars en gemeente - te 
zoeken naar mogelijkheden voor parkeren. 
Doordat er meer mensen in de omgeving komen 
wonen zal ook de hoeveelheid interwijkse 
verplaatsingen waarschijnlijk toenemen.

Het Hoefkwartier ambieert een zeer duurzame 
gemengde stadswijk te worden. Het knooppunt 
dient hier ook in meegenomen te worden. Het 
stationsplein aan Hoefzijde zal hiermee 
transformeren van een parkeerterrein naar een 
groen stedelijk plein.

ONTWIKKELINGEN GEPLAND

compactere openbare ruimte 
aan oostzijde station; vrij van 
fiets-en autoparkeren, onder-
deel van de stad

Behoud intercity bediening is 
niet gegarandeerd. In dit  
onderzoek wordt wel uitgegaan 
van behoud

Keerlus voor K+R en optie hal-
tering voor shuttle bus De Hoef 

Ontwikkeling hoogbouw;  
actieve plint, woningbouw 
dicht op station

Transformatie De Hoef-West 
naar gemengde stadswijk 
met >2500 woningen en 
5000 arbeidsplaatsenHUB gepland; gebouw voor zowel 

auto- als fietsparkeren, met toe-
gevoegde functies in plint

3.2  OV-knoop



39

ONTWIKKELINGEN GEPLAND

SALONHORECA MAIL

hoogbouw met gemengd 
programma

energieneutraalgeen grote ontwikkelingen in 
de planning aan westzijde

actieve plint

groen plein plek voor voetgangers, 
auto op afstand
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ONTWIKKELINGEN REIZIGERS EN BEHOEFTE KETENVOORZIENING

2011

2.000

4.000

6.000

8.000

jaar

10.000

12.000

2018 2040

5.244

7.003
7.541 

ca.420 ?

1.620

2.672

242
310
186

treinreizigers

fietsenstallingen

reizigers bus
P&R parkeerplaatsen
P&R parkeerplaatsen  (bij   
    gereguleerd parkeren)

De ontwikkelingen van de reizigers en voorzienin-
gen van het knooppunt laten zien dat er in de af-
gelopen jaren een flinke groei heeft plaats-
gevonden. De prognose voor de groei van het 
aantal reizigers is - mede gezien de onbekende 
impact van de coronapandemie - moeilijk te bepa-
len. In de modellen die gemaakt zijn voor deze 
locatie is wel duidelijk te zien dat de groei niet 
meer zo groot zal zijn als het afgelopen decenni-
um. In deze modellen is echter geen rekening ge-
houden met de omliggende gebiedsontwikkeling, 
waarin ook nog niet vaststaat hoeveel woningen 
er zullen worden gerealiseerd. De verschillende 
prognoses die nu beschikbaar zijn, laten zien dat 
de reizigersaantallen slechts beperkt zullen groe-
ien en misschien zelfs licht zullen afnemen. Zelfs 
met een eventuele extra toename door de gebied-
sontwikkeling ligt een reizigersaantal boven de 
10.000 per dag niet in lijn der verwachtingen. Dit 
betekent dat we dit station in 2040 nog steeds als 
basisstation kunnen beschouwen.

Fietsgebruik zal aanzienlijk toenemen. Moment-
eel voldoet de parkeercapaciteit nog net aan de 
behoefte, maar richting 2040 dient er op-
geschaald te worden van ca. 1600 naar ca. 2700 
stallingsplekken. De prognose voor deelfietsen, 
gebaseerd op het aantal reizigers, bedraagt ca. 30 
in 2040. Een heldere prognose voor OV-fietsen, 
scooters, bakfietsen en e-bikes ontbreekt mo-
menteel.
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Een heldere prognose voor het busvervoer ont-
breekt. De verwachting is dat er een lichte steig-
ing van het aantal reizigers per bus zal optreden.

De ontwikkeling van het autogebruik is ook lastig 
in te schatten. Feit is, dat de directe omgeving van 
het station voornamelijk bestemd is voor voet-
ganger en fietser. Autogebruik zal niet gestimu-
leerd worden. Tevens zullen knooppunten als 
Vathorst en Hoevelaken interessanter worden als 
regionale P+R functie. In de huidige prognose 
loopt de behoefte aan P&R plaatsen uiteen van 
310 tot 186 (in geval van invoering van regulering). 
Echter, aangezien er nog veel werkfuncties in De 
Hoef gevestigd blijven, zal het gebied nog steeds 
veel per auto bereikt worden. Het wegdenken van 
de auto lijkt dus geen reëele optie. In deze casus 
gaan we daarom uit van een zeer lichte stijging 
van het aantal parkeerplekken in de stationsom-
geving.

Op het gebied van nieuwe mobiliteit is nog weinig 
concrete ambitie uitgesproken. Zo is het aandeel 
deelauto's in de omgeving niet uitgesproken en is 
er geen duidelijke ambitie uitgesproken omtrent 
parkeeregulering en aandeel van nieuwe  
mobiliteitsvormen. 

Waar wel een grote mate van zekerheid over 
bestaat is dat de groei van het aantal reizigers 
niet de informatievoorzieningen die vereist zijn op 
de verschillende stationsdomeinen zal verander-
en. Met het reizigersaantal tussen de 1.000 en 
10.000 reizigers per dag blijft het station gecate-
goriseerd als basisstation en zal dus hier geen 
schaalsprong in hoeven te maken in informatiev-
oorzieningen (of zgn. 'touchpoints')

Informatievoorzieningen vereist per domein voor 
een basisstation (1.000 - 10.000 reizigers/dag)
uit: Handboek Inrichting (2014)
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3.3 Mobiliteit

Het aantal onbewaakte stallingen dient uitgebreid te worden 
naar ca. 2700 om het groeiend aantal ‘treinfietsers’ te kunnen 
faciliteren. Het aanbod van deelfietsen moet sterk worden 
verbeterd: groter aanbod, goed vindbaar. Aangezien in het 
Ontwikkelkader De Hoef-West de stallingen uit het maaiveld 
verdwijnen, zullen deze elders worden ondergebracht. 
Zoeklocaties voor deze voorziening zijn onder meer: in een 
nabijgelegen hubgebouw, onder het maaiveld en in 
aangelegen ontwikkelvelden geïntegreerd. 

De comfortabele naadloze overstap van fiets naar trein is bij 
het positioneren van de stallingsvoorziening één van de 
belangrijkste voorwaarden. De momenteel geplande locatie 
in de hub is echter verder dan de huidige stallingsplekken. Dit 
is een punt van zorg. Immers, dit zou stallen in de openbare 
ruimte in de hand kunnen werken en om mogelijke (kostbare) 
handhaving vragen. 

Verder dient het goed aangesloten te zijn op het regionale 
fietsnetwerk; naar centrum, door omliggende wijken en het 
buitengebied. 

Het aandeel voetgangers dat van en naar het knoppunt 
beweegt zal toenemen t.o.v. de huidige 21%. Voetgangers 
krijgen prioriteit op en rondom de knoop. Met de verdichting 
aan de Hoefzijde dient extra aandacht te worden besteed aan 
overzichtelijkheid en kwaliteit van de openbare ruimte. 
Tevens dienen voetgangersstromen zoveel mogelijk 
ontvlochten te worden van de fietsersstromen, met name op 
de gevaarlijke punten: toegang tot fietsparkeren, rondom 
hellingbanen Geintunnel en route naar ROC. 

Ondanks dat het stationsplein aan de oostzijde compacter 
wordt, zal er een veel groter aaneengesloten 
voetgangersgebied ontstaan ten opzichte van de huidige 
inrichting. Doordat de parkeervoorzieningen uit het maaiveld 
worden gehaald, zal het stationsplein aan Hoefzijde vrijwel 
geheel ter beschikking staan van de voetganger. Omringd 
door actieve plinten zal het als onderdeel van de stad een 
hoge verblijfskwaliteit krijgen.

Per mobiliteitsvorm zijn verwachtingen en 
wensen opgesteld voor de situatie op en ron-
dom het knooppunt Schothorst anno 2040.

In de stationsomgeving zullen mobilite-
itsstromen zoveel mogelijk ontvlochten 
worden. De kruisingen die onvermijdelijk toch 
nodig blijven, zullen overzichtelijk zijn. Zij 
worden niet op hoge snelheid benaderd door 
de verschillende gebruikers. 

FIETSERSVOETGANGERS
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De in 2040 zal het busstation aan de westzijde niet wezenlijk 
veranderd zijn. Enig aandachtspunt is de route voor het keren 
van de bussen te verbeteren. 
De ligging van het knooppunt temidden van vele woonwijken 
(straks ook Hoefkwartier) maakt de schakel met het 
busnetwerk belangrijk.  De belangrijke positie in het 
busnetwerk zou met zich mee kunnen brengen dat 
pauzeringsmogelijkheden worden gecreerd. Dit behelst in 
ruimtelijke zin: parkeerplekken voor bussen en een ruimte 
voor chauffeurs om pauze te houden. 

Er is een wens om een vorm van busbediening aan de 
oostzijde te realiseren voor de toekomstige woningen inhet 
Hoefkwartier en de kantoren. Hierbij wordt voornamelijk 
gedacht aan een shuttlebus voorziening voor de gehele Hoef.

Als de Hoefzijde van het knooppunt wordt getransformeerd 
naar stedleijk gebied, zal de auto niet meer dicht op het 
station worden geparkeerd. De oostelijke stationsomgeving 
zal autovrij en deels autoluw worden. Parkeervoorzieningen 
zullen niet meer op maaiveld maar bij voorkeur in een 
aangelegen hubgebouw worden ondergebracht. 
De huidige P+R-capaciteit van het station zal naar 
verwachting licht toenemen naar ca. 310. Door de beperkte 
ruimte wordt de parkeeroplossing een een nabijgelegen hub 
geambieerd. Door een kritischer parkeerbeleid wordt P+R 
minder interessant rondom deze knoop. Bij regulering wordt 
de P+R-behoefte voor 2040 dan ook op 186 plekken geraamd. 
Er wordt ingezet op deelauto’s, taxi en K+R.

AUTOBUS

TAXI

S
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ONTMOET DE GEBRUIKERS

TYPE 1
Forens

zakelijk educatief sociaal-recreatief

Het knooppunt van 2040 moet goed functione-
ren voor de reizigers die er gebruik van maken. 
Door een profielschets te maken van de belang-
rijkste reizigersprofielen, kunnen we hun be-
hoeften en wensen voor het toekomstbeeld op-
stellen.

De voornaamste reizigersprofielen komen over-
een met de reizigersmotieven die de NS han-
teert, te weten: 
• zakelijk
• educatief
• sociaal-recreatief
 
De gekozen reizigersprofielen hebben een naast 
dir verschillende motieven ook drie verschillen-
de leeftijdscategorieën. Zo komt een grotere 
diversiteit aan wensen en behoeften aan bod.

Het knooppunt kan zich ook meer als cluster 
van stedelijke voorzieningen profileren. Gebrui-
kers zullen dan naar het knooppunt trekken als 
bestemming en verblijfsplek.

TYPE 2
 Scholier

TYPE 3
 Omwonende families

3.4  Mens
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TYPE 1: Forens

• forens die vanuit Schothorst naar werk reist 
met de trein in de ochtend en ‘s avonds 
weer retour

• een groter aandeel van de forenzen zal te 
voet of te fiets van en naar het station rei-
zen; naarmate autogebruik minder wordt 
gestimuleerd zal aandeel 'auto-treiners' af-
nemen

• Tevens een tegenstroom van forenzen die in 
‘s ochtends uitstappen in Schothorst en ‘s 
avonds weer retour gaan en te voet en te 
fiets hun ‘last mile’ afleggen naar zowel De 
Hoef-West als De Hoef-Oost

• versnaperingen, ontbijt, koffie
• pakketophaalpunt
• droge en veilige fietsenstalling
• fietsenmaker
• print shop
• stomerij
• opladen devices
• opladen e-bike
• plek voor vergaderen/ontmoeten/business 

lunch

TYPE 2: Scholier

mogelijke voorzieningsbehoeften:mogelijke voorzieningsbehoeften: mogelijke voorzieningsbehoeften:

• scholier die ‘s ochtends met de trein (of bus)
naar Schothorst komt om vervolgens te voet 
of met de fiets naar ROC en SOMT te gaan.

• Halverwege en eind van de middag weer 
retour

• ontbijt, versnaperingen
• ontmoeting vrienden na school
• (veilige, droge) fietsenstalling
• fietsenmaker
• aangenaam wachten
• veilige loop-/fietsroutes van/naar school
• opladen devices

TYPE 3: Omwonende families

• groep reizigers die voor sociaal-recreatie-
ve redenen de trein pakken

• zowel jong als oud; aandeel ouderen in het 
OV zal door vergrijzing toenemen

• bewoners uit de omliggende wijken (en evt 
zelft van buiten de stad) die hier op de 
trein stappen richting Amersfoort, Utrecht, 
Amsterdam etc)

• deze groep reist van en naar het station 
met de fiets, de bus en de auto; sommigen 
te voet (binnen 10 min lopen)

• versnaperingen
• toegankelijkheid met goed vindbare minder-

validenvoorzieningen
• toiletten 
• kopen van vermaak voor in de trein 
• aangenaam wachten
• ontmoeting 
• cafe, bistro
• opladen devices
• reisinformatie
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• Herkenbare omgeving- en ontvangstdomeinen van het 
station met meer sfeer/karakter/identiteit.

• Meer onderscheid tussen doorgaande interwijk verbind-
ing (voetgangers en fietsers) en ontvangstdomein van 
het station in de tunnel.

• Voorzieningen om in de toekomst wateroverlast in de 
tunnel en bij stationsgebouw te voorkomen.

• Voldoende wachtvoorzieningen op de perrons met 
goede beschutting.

• Ketenvoorzieningen zoals fiets en autoplaatsen (prog-
nose 2040) op orde in de directe omgeving.

• Goede en intuïtieve route (wayfinding) tussen K&R, taxi 
en station.

• Het behouden van positie in het spoornetwerk.
• Adequate afwikkeling van het regionale OV en goede 

voorzieningen voor fietsers en voetgangers naar en bij 
het station. 

• Aantrekkelijk reizen en verblijven bij knooppunten
• Het moet een aantrekkelijke plek worden om te reizen en 

te verblijven.
• Verbeteren van overzichtelijkheid van knooppunt
• Minder verharding en verbetering van aantrekkelijkheid 

van het verblijfsklimaat.

• Ruimtereservering voor een extra ontsluiting naar het 
eilandperron 

• Ruimere fietsenstalling om groei op te kunnen vangen in 
vergelijkbare afstand tot de perrontoegang als nu

• Oplossen van conflicten tussen verkeersstromen 
• Intuïtief leesbare wayfinding in stationsomgeving; dit 

vraagt om herkenbaarheid, makkelijke oriëntatie. Hi-
ervoor zijn zichtlijnen van groot belang. Bebording is 
altijd nodig, maar moet geen primaire functie hebben.

• Uitnodigende sfeer
• Toegankelijkheid voor alle soorten reizigers moet 

gewaarborgd blijven (hiervoor zijn er nu lift en helling-
baan)

• Zorg dragen voor goed georganiseerde en veilige 
reizigersstromen op en rondom het station

• Duidelijkheid over de status van het station (dat de inter-
citytreinen blijven stoppen). 

• Verbetering van de sociale controle, onduidelijke wayfin-
ding, meer voorzieningen en een prettiger omgeving

• Station dient te functioneren als verbinding tussen de 
wijken (geen voor of achterkant). Goed verblijfsgebied, 
prettige en veilig gebied om te verblijven op elk tijdstip 
van de dag. 

• Toekomstbestendig/duurzaam stationsgebied

NS Stations

Provincie Utrecht

ProRail

Gemeente Amersfoort

STAKEHOLDERS EN HUN BEHOEFTEN
De stakeholders zijn gevraagd naar hun 
behoeften voor de ontwikkelingen en 
verbeteringen van het knooppunt richting 2040. 
De stakeholders zijn in twee groepen te 
verdelen: de voornaamste partijen uit het 
projectteam en partijen bijeengebracht in de 
klankbordgroep. Door middel van vragenlijsten 
en een klankbordsessie zijn de behoeften 
verzameld die deze partijen stellen aan het 
toekomstige knooppunt. 
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Op 17 juni jl. heeft een bijeenkomst van een 
klankbordgroep plaatsgevonden waarbij de 
wensen en behoeften voor het toekomstbeeld 
van knooppunt Schothorst zijn verzameld. 
In de klankbordgroep werden de volgende 
partijen vertegenwoordigd:

• lokale vervoerder
• reizigersvereniging ROVER/ROCOV
• het ROC
• omwonende (tevens lokaal ondernemer)
• lokaal ondernemer en vertegenwoordiger 

van de Vereniging van Bedrijven De Hoef
• gemeentelijk duurzaamheidsadviseur
• gemeentelijk mobiliteitsadviseur

PLAATS

OV-KNOOP

MOBILITEIT

MENS

• wateroverlast verhelpen in Geintunnel bij zware neerslag
• het busstation heeft een sterke positie in het lokale (en regionale) 

busnetwerk; het ontsluit alle noordelijke stadwijken naar Schothorst
• behoefte aan meer functies rondom de knoop tbv de leefbaarheid
• het gebied dient meer bij te dragen aan de verbinding tussen beide 

zijden van het spoor
• Een integralere aanpak tussen knoop en wijk op gebied van o.m. 

werk, ontspanning, groen 

• verkeersveilige kruisingen tussen voetgangers en fietsers, maar 
ook fietsers en auto's

• betere faciliteiten voor bussen; met name een betere keerlus, 
mogelijk ook ruimte voor parkeren bussen en pauzeren chauffeurs.

• het knooppunt combineert een goede aansluiting op het regionaal 
fietsnetwerk met ontvlochten verkeersstromen 

• een toegevoegde OV-voorziening voor De Hoef (bijv. buslijn, 
shuttlebus)

• sterk verbeterde sociale veiligheid; overzicht en zicht op openbare 
ruimte om overlast door drugsdealers tegen te gaan

• een veiliger omgeving door meer ruimte voor voorzieningen toe te 
voegen

• een heldere toegang tot het station, met duidelijke domeinen
• verbetering van overzichtelijkheid en comfort
• duurzamer knooppunt dat aansluit bij gemeentelijke ambities, 

waarbij aandacht is voor de verbindende kwaliteiten met de stad, 
vergroening, circulair materiaal- en energiegebruik, deelmobiliteit

• ook op duurzaamheidsgebied een knooppunt (batterij, 
energiecentrale, (hemel)wateropslag
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2.5  Beoordeling toekomstbeeld

Geambieerd niveau van geanalyseerde aspecten  

Positie in het netwerk

Bereikbaarheid en functiemenging

Ligging in de omgeving

Omgevingskwaliteit

Knooppuntdomeinen en hun posi-
tie en oriëntatie

Duurzaamheidseisen

Veiligheid knoop 

Trein

BTM

Fiets

Auto

Voetgangers

Type reizigers

Toegankelijkheid 

Klanttevredenheid

Veiligheid

PLAATS 4
4
4
4

4
4
4

5
4
5
3
5

3
3
4
4

OV-KNOOP

MOBILITEIT

MENS

De verwachte en gewenste situatie van het 
knooppunt in 2040 is ook geanalyseerd in het 
Handelingsperspectief. De aspecten zijn op de 
hiervoor beschreven thema’s gescoord. Wederom 
is een score tussen de 0 en de 5 toegekend als 
beoordeling van het geambieerde kwaliteitsniveau 
van elk aspect in 2040.

0

1

2

3

4

5

PLAATS

MENS

MOBILITEIT

OV-KNOOP
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zicht op westelijk stationsplein vanuit Geintunnel 
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GAP ANALYSE OV-KNOOPPUNT 
(HP)

4.
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HUIDIGE SITUATIE

Case study 
Schothorst

Reflectie

Conclusie

Toekomstbeeld
OV2040

TOEKOMSTBEELDGAP

Handelingsperspectief:

KNOOPPUNT TYPE 3

Inleiding

maatregelen

Na zowel de huidige als de toekomstige situatie 
te hebben geanalyseerd en beoordeeld met een 
score kan nu het verschil in beoordeling worden 
bepaald. 
Dit scoreverschil zal tot maatregelen worden 
vertaald aan de hand van een Gap-analyse. Zo 
wordt een eerste slag naar concrete 
oplossingen gemaakt. 
Vervolgens wordt gekeken naar het ruimtelijk 
beslag van de maatregelen en de beschikbare 
ruimte op de locatie.

Er wordt een overzicht gegeven van knelpunten 
en kansen voor het ruimtelijk toepassen van de 
maatregelen.
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GAP NAAR HET PERSPECTIEF
In het ingevulde handelingsperspectief wordt de 
kwaliteit van het knooppunt vandaag de dag 
vergeleken met de geambieerde kwaliteit in 
2040. De scores, die aan alle aspecten zijn 
gegeven, liggen in het beoogde toekomstbeeld 
hoger die van de huidige situatie. In de figuur 
hiernaast is te zien dat er een gat te 
overbruggen is tussen het huidig beeld en het 
toekomstbeeld. In dit hoofdstuk wordt gekeken 
naar welke maatregelen kunnen worden 
toegepast om het gat te overbruggen. Per 
aspect wordt gekeken hoe de sprong in ambitie 
ontleed kan worden en concrete acties worden 
benoemd.

4.1 Overbruggingsopgaven

Positie in het netwerk

Bereikbaarheid en functiemenging

Ligging in de omgeving

Omgevingskwaliteit

Knooppuntdomeinen en hun 
positie & oriëntatie

Duurzaamheidseisen

Veiligheid knoop 

Trein

BTM

Fiets

Auto

Voetgangers

Type reizigers

Toegankelijkheid 

Klanttevredenheid

Veiligheid

PLAATS  0
+1
+1
+2

+2
+2
+1

 0
+1
+2
 0
+2

 0
+1
+1
+1

OV-KNOOP

MOBILITEIT

MENS
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• ‘Plaats’ vraagt m.n. om hoger lokale ambi-
tieniveaus, samengaand met ontwikkeling 
De Hoef 

• ‘OV-knoop’: het ambitieniveau verdubbelt
• binnen ‘Mobiliteit’ een verdubbeling ambitie 

t.a.v. fiets- en voetgangers, ambitie auto 
wordt anders, maar niet hoger/lager

• binnen ‘Mens’ overal net een schepje erbo-
venop; prettige beleving creëren ondanks en 
dankzij ontwikkelingen De Hoef 

Huidig niveau van geanalyseerde aspecten  
Gap naar geambieerd niveau in 2040
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4

5

PLAATS

MENS

MOBILITEIT

OV-KNOOP
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GAP-ANALYSE: PLAATS

De overbrugging vindt vooral plaats in het 
verbetren van de openbare ruimte rondom het 
station en de herkenbaarheid van het station. 
Voornaamste knelpunt is momenteel de 
tunnelverbinding. 

Positie in het netwerk 4

3

3

2

4

4

4

4

+0

+1

+1

+2

Bereikbaarheid en 
functiemenging

Nadruk leggen op lokale bereikbaarheid, voorzieningen voor 
voetgangers en fietsen en minder op de auto gericht. Met 
komst van Hoefkwartier meer stedelijke functies rondom het 
knooppunt

Het knooppunt kent twee zijden met twee verschillende 
gezichten. De meeste veranderingen zullen aan de Hoefzijde 
optreden. Aan beide zijden kan een kwaliteitsslag 
plaatsvinden in de (nu vrij functionele, stenen) inrichting en 
materialisering t.b.v. de herkenbaarheid van verschillende 
ruimten en verblijfskwaliteiten. De identiteit van de plek dient 
sterker geëtaleerd te worden.

Huidige goede positie zien vast te houden. Rekening houden 
met sterke concurrentie positie van Amersfoort Centraal ( 
meer aansluitingen) en Vathorst (beter gefaciliteerd op bus en 
auto), met een onzekerheid over intercity bediening in de 
toekomst.  

+ verbeteren onderdoorgang 
+ openbare ruimte ingericht voor 
voetgangers en fietsers

+ royale overzichtelijke routes voor voet & 
fiets (lokaal verkeer)
+ parkeerbeleid omgeving (regulering, 
delen)

+ verbeteren interwijkse verbinding

+ sfeer verbeteren, materialisatie, groen
+ duidelijker ruimten definieren
+ de (nieuwe) identiteit van De Hoef  
sterker manifesteren; groen, duurzaam, 
gemengd stedelijk

Door de ontwikkelingen in De Hoef West zal toenemend 
interwijks verkeer beter gefaciliteerd moeten worden.  
Daarnaast blijft de gunstige positie t.o.v. de scholen een 
belangrijke factor

Ligging in de omgeving

Omgevingskwaliteit
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GAP-ANALYSE: OV-KNOOP

De OV-knoop moet stappen maken in de 
oriëntatie op en om het station. Het gebrek aan 
duidelijk identificeerbare domeinen kan worden 
aangepakt door het maken van een heldere 
routing. Darabij draagt materialisatie bij aan de 
leesbaarheid van het gebied. Op het gebied van 

Knooppuntdomeinen en 
hun positie en oriëntatie

2

2

3

4

4

4

+2

+2

+1

Duurzaamheidseisen

Duurzaamheidsambities op en rondom de knoop moeten flink 
worden opgeschaald. Quick wins, zoals LED-verlichting 
aanbrengen, kunnen worden toegepast als start van de 
ambitie om energieneutraal en van het gas af te zijn in 2030.

Domeinen moeten herbaarder en intuïtief duidelijk zijn. De 
bussen aan de westzijde moeten goed vindbaar en bereikbaar 
zijn vanuit de De Hoef. Dit geldt ook voor de locatie van de 
taxi’s. 

+ herkenbaar ontvangstdomein oost 
+ herkenbaar ontvangstdmein west
+ duidelijker stationsingang west

+ productie 129MWh per jaar opwekken    
   door PV-panelen toevoegen
+ energie-effciëntie 2%/jaar verbeteren 
dmv o.m. smart lighting en 

+ verbreden perrons en stijgpunt 
+ toevoegen van extra perronontsluitingen

Gezien de beperkte groei van reizigers is een drastische 
verbreding van perrons niet in lijn der verwachting. Een lopend 
veoiligheidonderzoek dient later dit jaar uitsluitsel te bieden. 
Wel zijn de enkele perronontsluiting en daarmee gemoeide 
opstoppingen op piekmomenten een punt van aandacht voor 
de toekomst.

Veiligheid knoop 

duurzaamheid dienen flink wat maatregelen te 
worden genomen om de ambities voor 
energieneutraliteit waar te maken. Hiervoor 
dient zowel het verbruik teruggedrongen te 
worden als ruimte gezocht worden om energie 
op te wekken en/of op te slaan.
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GAP-ANALYSE: MOBILITEIT

De prioriteit ligt bij het verbeteren van de 
voorzieningen voor voetgangers en fietser. Er is 
aandacht voor ontvlechting en logische routing 
voor het gebruikersgemak door herinrichting 
van de openbare ruimte. De grootste opgave ligt 
in het uitbreiden van het aantal 

fietsenstallingen. 
De ambities omtrent de auto blijven op 
hetzelfde niveau, maar veranderen wel.
 In een verdichte stedelijke omgeving wordt het 
een uitdaging om alle verkeervoorzieningen 
(zowel fiets als auto) in te passen. 

Trein 5

3

3

3

3

5

4

5

3

5

+0

+1

+2

+0

+2

BTM

De Huidige busvoorzieningen voldoen in principe. Enig 
aandachtspunt is de route voor het keren van de bussen te 
verbeteren. Er is animo om busbediening voor de toekomstige 
woningen in De Hoef-West en de kantoren vorm te geven. 

De huidige parkeercapaciteit van het station zal niet wezenlijk 
veranderen. Door de beperkte ruimte wordt de 
parkeeroplossing een een nabijgelegen hub geambieerd. Door 
een kritischer parkeerbeleid wordt P+R minder interessant 
rondom deze knoop. Er wordt ingezet op deelauto’s, taxi en 
K+R.

Voetgangers krijgen prioriteit op en rondom de knoop. Met de 
verdichting aan de Hoefzijde dient extra aandacht te worden 
besteed aan overzichtelijkheid en kaliteit van de openbare 
ruimte. Tevens dienen voetgangersstromen zoveel mogelijk 
ontvlochten te worden van de fietsersstromen, met name op 
de gevaarlijke punten: toegang tot fietsparkeren, rondom 
hellingbanen Geintunnel en route naar ROC.

De intercity bediening op dit station biedt optimale 
omstandigheden. De ambitie is om deze situatie te behouden.

+ KAR-voorziening kerende bussen
+ (shuttle)busverbinding De Hoef

+ 1050 fietsenstallingen
+ [x] aantal deelfietsen, bakfietsen, e-bikes 
(voor deze opgave geen duidelijkheid over 
de exacte behoefte)

+ lichte uitbreiding naar 310 pp voor P+R
(bij regulering echter 186 plekken)
+ plekken deelauto’s (geen duidelijkheid 
over de exacte opgave)
+ voorziening voor taxi en K+R aan beide 
zijden.
+ gereguleerd parkeren invoeren

+ ontvlochten stroom voetgangers met 
fietsers (horizontaal/verticaal)
+ sfeer verbeteren, materialisatie, groen
+ duidelijker ruimten definiëren

Het aantal onbewaakte stallingen dient uitgebreid te worden 
naar ca.2700 om aan het groeiend aantal ‘treinfietsers’ te 
voldoen. Het aanbod van deelfietsen moet sterk worden 
verbeterd: groter aanbod, goed vindbaar.

Fiets

Auto

Voetgangers
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Voor de gebruikers wordt een aangenamer knoop 
en verblijfsplek geambieerd. Er wordt prioriteit 
gegeven aan de voetgangers en fietsers in het 
gebied. Door de compactere ruimte slim te 
ontwerpen kan een overzichtelijke, toegankelijke 
stationsomgeving worden gerealiseerd. De 

veiligheid wordt door sociale controle verbeterd; 
meer ogen zijn op de openbare ruimte gericht 
door meer mensen op straat gedurende de hele 
dag en vanuit de omliggende gebouwen met zicht 
op straat. 

GAP-ANALYSE: MENS

Type reizigers 3

3

2

3

3

4

3

4

+0

+1

+1

+1

Toegankelijkheid 

Door de stedelijke verdichting verdient de vindbaarheid van 
het knooppunt extra aandacht. 

Ook hier een verbetering van de omgeving t.b.v. de sociale 
veiligheid. De nieuwe ontwikkelingen rondom de 
stationsomgeving dienen bij te dragen aan sociale controle 
door meer zicht op de ruimte vanuit de gebouwen en een 
verlevendiging gedurende de hele dag

De invloed van de herontwikkeling van De Hoef-West op de 
reismotieven (zakelijk, educatief en sociaal recreatief) is nog 
onbekend.  Wel is helder dat over alle typen meer reizigers te 
voet en te fiets van en naar de knoop reizen. 

+ stationsomgeving meer inrichten op 
voetgangers fietsers, evenals 
ontsluitingsroutes

+ verbeteren bereikbaarheid voet & fiets 
(lokaal verkeer)
+ heldere zichtlijnen 
+ intuitieve routes
+ zichtbare invalidentoegangen

+ natuurlijker overgang station > omgeving
+ sfeer wachttijdbeleving (perron en bus/
plein west)
+ karakter en identiteit geven aan de plek: 
"Welkom op Knooppunt Schothorst, 
welkom in Hoefkwartier!"

+ overzichtelijke ruimten; geen ‘dode 
hoekjes’
+ zicht vanuit omliggende bebouwing op 
openbare ruimte 
+ levendigheid gedurende de gehele dag
+ hangende/blowende scholieren 
aanpakken 

De huidige klanttevredenheid is in orde. Beperkte ambitie om 
hier een grote sprong in te maken, tenzij uit onderzoek blijkt 
dat veranderingen aan het station zelf noodzakelijk zijn. De 
ambitie ligt in het verbeteren van de stationsbeleving als een 
integrale opgave met de omgeving.

Klanttevredenheid

Veiligheid sociaal
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4.2 Principes voor toekomstbeeld Schothorst 2040

Comfortabel en 
overzichtelijk ontsloten 

station

Veiliger ontvlochten 
verkeersstromen voor m.n. 

voetgangers en fietsers

• focus rondom het station op toenemend per-
centage gebruikers te voet en te fiets

• scheiding van stromen op oost- en westplein
• scheiding van stromen in verbinding onder 

spoor door
• scheiding door ongelijke kruising van stromen
• indien stromen toch kruisen, zorg voor veilig 

ontworpen kruisingen met voldoende ruimte 
en overzichtelijk

• bredere of verdubbelde perronontsluiting
• bredere loopverbindingsroute tussen beide 

zijden van het station
• herkenbare domeinen
• herkenbare zichtbare hoofdentree
• overzicht en intuïtieve wayfinding tussen reis- 

en omgevingsdomein

De opgaven die gesteld worden in de GAP-
analyse uit het Handelingsperpectief zijn zeer 
talrijk.
Om een overzichtelijk beeld te krijgen van de 
hoofdopgaven en de verschillende opgaven 
samen te brengen, zijn de opgaven gewogen en 
samengevat tot de vijf belangrijkste  
principe-opgaven.

Voor ieder van de vijf principe-opgaven wordt 
getoond welke maatregelen hierop van 
toepassing zijn. Dit is terug te vinden in bijlage 
F.
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Uitbreiding 
stallingscapaciteit en 

overstapcomfort fietsers

Betere verwevenheid met 
de stad 

Verhoogde duurzame en 
adaptieve kwaliteiten 

• fietsenstallingen zo dicht mogelijk bij 
ontvangst- en reisdomeinen

• echter, zoveel mogelijk weg uit maaiveld
• Eén centrale stallingslocatie
• goede, ontvlochten aansluiting op lokaal en 

regionaal fietsnetwerk
• deelfietsen aantrekkelijker
• faciliteiten voor e-bikes, bakfietsen etc
• mogelijkheid voor groei (of krimp) van de 

capaciteit in de toekomst

• hogere verblijfs- en verplaatskwaliteit van het 
maaiveld: ingericht voor voetgangers en 
ontwikkelen/inrichten als één totale ruimte

• aandacht voor relatie tussen plint en open-
bare ruimte

• knooppunt en omgeving als stedelijk brand-
punt met versterkte wijkverbindende kwalitei-
ten

• het manifesteren van een eigen identiteit en 
karakter van de plek

• veilig stuk stad door sociale controle in open-
bare ruimte en vanuit omliggende bebouwing

• groener stuk stad

• inzetten op klimaatadaptatie, met voorkomen 
wateroverlast en verbeteren microklimaat als 
belangrijkste speerpunten 

• vergroenen stationsomgeving tbv biodiversi-
teit, waterretentie/-absorptie en microklimaat 

• inzetten op energieneutraal: verbruik vermin-
deren, opwekken en mogelijk opslaan van en-
ergie (zowel elektrisch als thermisch) via 
PV-panelen en wko

• toepassen van circulaire materialen en 
stromen

• inclusieve, verbindende functie voor de stad
• adaptief vermogen: systemen en ruimte uit-

gerust voor mogelijke toekomstige verand-
eringen 
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OPPERVLAKTEN ZOEKGEBIEDEN
Er dient een aanzienlijke hoeveelheid 
programma te worden ondergebracht in de 
stationsomgeving om de ambitiegap te 
overbruggen. De beschikbare ruimte neemt 
echter af met de ontwikkelplannen van het 
Hoefkwartier. Er dient dus inzicht te komen over 
de inpasbaarheid van de maatregelen. Hiervoor 
kijken we naar de beschikbare ruimte. We geven 
een indicatie voor het ruimtebeslag van de te 
nemen maatregelen aan de hand van enkele 
vuistregels. We identificeren zoekgebieden voor 
een mogelijke ruimtelijke inpassing.

Huidige situatie
In de huidge situatie zijn de meeste voorzieningen 
ondergebracht op de pleinen aan beide zijden van 
het spoor. Er is aan de Hoef-zijde ruim 6.000 m2 
die nu met name gebruikt wordt als functionele 
ruimte voor overstappen naar en parkeren van 
auto en fiets. Deze openbare ruimte zal door de 
nieuwe ontwikkelingen van het Hoefkwartier aan-
zienlijk kleiner worden.

De Geintunnel fungeert als perronontsluiting en 
interwijkse verbinding. De maat van deze tun-
nelverbinding laat weinig ruimte voor groei van 
comfortabele stromen. 

Toekomstige situatie 2040
Met de ontwikkelingen in De Hoef-West wordt het 
oostelijk plein flink kleiner. Daarbij is het de 
bedoeling dat deze ruimte als aangename stedelijke 
verblijfsruimte zal fungeren. Hierin is geen plaats 

meer de huidige voorzieningen voor auto- en 
fietsparkeren op maaiveld. Er zullen voor deze en 
andere voorzieingen dus nieuwe mogelijke locaties 
moeten worden gezocht. 

In een hub-gebouw
In het ontwikkelkader van De Hoef-West is een 
multifunctioneel hub-gebouw opgenomen, 
grenzend aan het oostelijk stationsplein. In dit 
gebouw zal fiets- en autoparkeren worden 
ondergebracht. Het is nog onduidelijk wat de 
capaciteit van deze constructie zal (moeten) zijn.

Onder het plein
Als het maaiveld wordt vrijgespeeld, zouden de 
fietsen ook onder het plein kunnen worden gestald. 

Onder de sporen
Aangezien in de stationsomgeving weinig 
beschikbare ruimte is, kan ook ruimte onder de 
sporen worden overwogen. Dit is echter een zeer 
kostbare oplossing. Echter, dit houdt het station 
met voorzieningen compact.

Extra verbinding
Om een betere verbinding onder de sporen te 
verkrijgen, kan gedacht worden aan een verbreding 
van de huidige tunnel, maar een tweede 
tunnelverbinding is ook denkbaar.

Zoekgebieden in toekomstige situatie

4.3   Ruimtebeslag maatregelen (ruimtelijk-programmatische opgave)

verblijf
logistiek

verblijf
logistiek
voorzieningen

huidige situatie
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INPASSING AAN DE HAND VAN VUISTREGELS

BENODIGD: CA 2700 STALLINGEN

zoekgebieden:
• onder plein oost
• in parkeerhub-gebouw
• langs het spoor
• onder de sporen, aansluitend op huidige tunnel
• onder verhoogd K+R pleintje langs de Zielhorsterweg 

(westzijde)

aan de behoefte voldoen onder meer de volgende opties:
• ondergrondse stalling onder plein
• ruim 1 etage in beoogde parkeerhub
• onder sporen en K+R-pleintje
• onder en langs sporen

Aan de hand van vuistregels wordt een indicatie 
gegeven van het ruimtebeslag van verscheidene 
voorzieningen. Zo kan de inpassing van de 
voorzieningen in een compactere ruimte beter 
worden vormgegeven en de discussie scherper 
gevoerd worden. Het ruimtebeslag van onder 
meer kaartautomaten, OVCP's en check-in 
paaltjes, auto- en fietsparkeren en 
perronontsluitingen is in beeld gebracht (zie 
bijlage C).

Het inpassen van de benodigde fietsenstallingen 
met de ambitie om de oostzijde van het station 
vrij van stallingen te houden is één van de 
voornaamste opgaven richting 2040. Hiervoor is 
op basis van de vuistregels en de grof gemeten 
beschikbare oppervlakten en vingeroefening voor 
oinpassingsmogelijkheden uitgevoerd.

12.4m²
per 16 ca. 0,8 m² per fiets

Fietsparkeren kan enkellaags en 
dubbellaags worden ingericht. Met het oog 
op efficient ruimtegebruik heeft 
dubbellaags de voorkeur. Dit kan overdekt 
op maaiveld of verdiept in een kelder 
worden toegepast. Per plek kan tussen de 
0,6 - 1,0 m2 gerekend worden, afhankelijk 
van type fiets en stallingsmethode. 

fietsparkeren   ca. 0,8m²/plek



62

Oplossingsrichtingen: verbeelding ruimtelijke opgave

ca. 2700 fietsenstallingen 
= > 2.200 m², waaronder:

toegang minder validen
• Hellingbaan
• Liftkoker (ca 5m²) + soortgelijke 

vrije ruimte (wachten)

extra perronontsluiting 

• ca. 1000 extra stallingen
          = 800 m²
• e-bike stallingen (....x)
• stalling OV-fiets (....x)

Autoparkeren > 8000 m²
(Deel)auto’s (max. 310 pp.) in hubge-
bouw

+ tunnel (verbreed of toe-
gevoegd) of traverse 
= min. ca. (45*5m =) 225 m² 

Ruimte voor voetganger
 Voetgangerszone 2,5m - 6m breed 

Ruimte voor recreatie/ambulante 
handel/evenementen in luwte  

Heldere stationsentree en 
ontvangstdomein 

+ PV-panelen t.b.v autonome ele-
ktriciteitsvoorziening  
ca. 130 MWh/j  = ca. 1500 m²  
dakoppervlak (grove schatting)

+ groenoppervlak >25% van totaal 
(ca.6000m²) = ca. 1500 m²

+ commercie plint aan plein 
Hoefzijde = ca.100 m¹ gevel  

+ materialisering verharde open-
bare ruimte  = ca. 4500 m² 

TOTALE RUIMTELIJKE OPGAVE (INDICATIE)

PLAATS

OV-KNOOP

MOBILITEIT

MENS
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4.4  Knelpunten en kansen

knelpunten:
inrichting en maat Geintunnel

beperkte ruimte voor groeiende (parkeer)voorzie-

ning

geen logische plek ontvangstdomein 

breedte toegang tot perrons

K+R onzichtbaar

hoogteverschillen overbruggen (o.a. hellingbanen)

3.

2.

4.

5.

6.

1.

kansen:
nieuwe onderdoorgang(en) om reizigers en inter-
wijks verkeer te scheiden
nabijgelegen geplande hub Hoef-zijde inzetten biedt 
kans voor parkeeroplossing
zichtbaarheid station icm ontwikkelen helder ont-
vangstdomein
hoogteverschil westzijde kans voor gelaagd gebruik

hoogteverschil oostzijde kans openen station

1.

2.

3.

4.

5.

1.
2.

3.
3.

2.

4.

5.

1.

1.

1.

4.

5.

6.

Als er geen aanpassingen aan het knooppunt 
plaatsvinden, zullen we enkele serieuze 
knelpunten zien. Tegelijkertijd biedt de locatie ook 
kansen voor het verbeteren van de ruimte en 
aanpakken van de knelpunten.

Het ruimtebeslag van alle ambieerde 
voorzieningen kunnen niet allemaal in het gebied 
worden ingepast. Er zal dus programma 
meerlaags moeten worden ingepast op de locatie. 
Hierbij is het gewenst veel van het programma zo 
dicht mogelijk op de sporen in te passen. 

Voor het comfort van reizigers en het interwijks 
verkeer is een bredere verbinding nodig onder de 
sporen door. Hiervoor is een breedte van 6m 
wenselijk. Hierbij kan gedacht worden aan 
verbreding van de huidige tunnel of het aanleggen 
van een tweede tunnelverbinding.

De grootste knelpunten zijn:
• De Geintunnel biedt te weinig ruimte voor het 

interwijks verkeer en de ontsluiting van  de 
perrons; het voelt daarnaast ook onveilig aan

• de parkeerbehoefte van fietsen dicht op de 
perrons verdwijnt uit maaiveld. hierdoor 
verdwijnt een geschikte locatie. Hier komt 
echter wel een openbare ruimte met hoge 
verblijfskwaliteit voor in de plaats.

• de domeinen zijn slecht herkenbaar op 
ontbrekend; deze dienen ruimer opgezet te 
worden.

• er dient een aanzienlijk oppervlak aan 
parkeerplaatsen te worden ingepast voor P+R.

• er dient een hoogteverschil te worden 
overbrugd om van de omliggende wijken op de 
perrons te komen.  

• Er dient een flink oppervlak aan PV-panelen te 
worden ingepast. 

Kansen kunnen worden gezocht in:
• de hoogteverschillen tussen perrons, 

Geintunnel en omgeving aan beide zijden van   
de spoorbundel benutten (voor o.m. 
halfverdiepte meerlaagse oplossingen)

• De gebiedsontwikkeling van het Hoefkwartier 
waarin samenwerking kan worden gezocht 
voor gezamenlijke integrale oplossingen.

• nieuwe wijkverbinding ten behoeve van de 
verbondenheid van de nieuwe gemengde 
stadswijk Hoefkwartier

• meerlaagse parkeervoorzieningen
• Grote stationskappen (herkenbaarheid en 

ruimte voor PV-panelen)
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4.5  Maatregelen ter overbrugging

+1

+2

+1

+2

+2

+1

Vanuit de benoemde actiepunten worden 
maatregelen opgesteld die concreet kunnen 
worden toegepast op het knooppunt. De 
maatregelen zijn - net als de overbruggingen van 
de ambitie-gap - geordend per aspect uit het 
handelingsperspectief.

PLAATS

OV-KNOOP

BEREIKBAARHEID & 
FUNCTIEMENGING

DOMEINEN EN HUN 
POSITIE EN ORIEN-
TATIE

LIGGING IN DE 
OMGEVING

DUURZAAMHEIDSEISEN

OMGEVINGS- 
KWALITEITEN

VEILIGHEID
KNOOP

P

Aansluiting op bovenlokaal 
netwerk

Helder en herkenbaar 
ontvangstdomein

Intuïtieve wayfinding

Overzichtelijk 
stationsplein 

Breedte perrons en 
ontsluiting

Verbeteren 
interwijkverbinding

Toevoegen groen 

Deelauto’s faciliteren

Ruimte voor ambulante handel 
langs loopverbindingszone

Buurtfuncties aangrenzend 
aan stationsomgeving

Toevoegen programma

Parkeerbeleid omgeving 

Verminderen 
energieverbruik

Extra interwijkverbinding

Herkenbare materialisatie 

Lokale bereikbaarheid

Aansluiten op warmtenet
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MENS TOEGANKELIJKHEID

KLANTTEVREDENHEID

VEILIGHEID SOCIAAL

+1

+1

+1

MOBILITEIT

FIETS

AUTO

VOETGANGER

+2

+0

+2

Kiss en ride plekken

Overzichtelijke loopverbind-
ingszones 

Fietsparkeren ondergronds

Parkeren in HUB

Ontvlechting routing

Fietsparkeren inpandig

BUS/TRAM/METRO+1
Busstation als prettige 

verblijfsplek
Shuttle service De Hoef 

Maatvoering voldoende om 
congestie te voorkomen

Zicht op openbare ruimte

Toegankelijkheid voor 
mindervalide 

Geen blinde plekken

Zichtbaar station in verdichte om-
geving

aangename wachtruimte, 
veilige omgeving

uitnodigende ontvangst- 
domeinen en omgeving

(Smart)verlichting 
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Warmte/koudeopslag

habitatruimte voor fauna in OR en aan 
gebouwen creëren (i.c.m. stadsecoloog). 

Waken voor overlast reizigers

verbeteren microklimaat beperken geluidsoverlast

ENERGIE

BIODIVERSITEIT

KLIMAATADAPTIEF 
& GEZOND

PV-panelen op station Piekhemelwateropvang

AANVULLENDE DUURZAAMHEIDSMAATREGELEN
In het handelingsperspectief is slechts in 
beperkte mate aandacht geschonken aan de 
ambities op het gebied van duurzaamheid. Dit is 
echter een zeer relevante en urgente opgave 
waarin richting 2040 een hoop moet en zal 
veranderen. Deze ambities zijn vaak terug te 
zien in verscheidene stedelijke 
ontwikkelingsprojecten. Bij stations is dit 
jammer genoeg nog maar in beperkte mate 
terug te vinden.

Om bij te dragen aan een hogere ambitie op het 
gebied van duurzaamheid zijn enkele 
aanvullende maatregelen opgesteld die zouden 
kunnen worden toegepast op het knooppunt en 
de omgeving. Zo wordt een handreiking gedaan 
naar de betrokken partijen om duurzaamheid 
beter vorm te geven in het OV-toekomstbeeld.

De maatregelen zijn in uitgebreidere vorm terug 
te vinden in bijlage E, toegepast op principe 
doorsneden.
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meervoudig ruimtegebruik, shared 
spacesbeperken geluidsoverlast

gebruikersgemak in vergrijzende samenleving 
(leesbaarheid, toegankelijkheid)voorrang voor voetgangers en fiet-

sers bij inrichting stationsomgeving
ruimtereservering voor nieuwe/
veranderende mobiliteiten, (o.a. 

M.a.a.S. & autonoom) 

open en interactieve plinten rondom 
station voor levendig, gemengd en 

veilig gebied

MOBILITEIT

INCLUSIVITEIT
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INTEGRALE 
ONTWERPOPLOSSINGEN

5.
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HUIDIGE SITUATIE

Case study 
Schothorst

Reflectie

Conclusie

Toekomstbeeld
OV2040

TOEKOMSTBEELDGAP

Handelingsperspectief:

KNOOPPUNT TYPE 3

Inleiding

In dit hoofdstuk worden ruimtelijke 
oplossingsprincipes gegenereerd vanuit drie 
hoofdprincipes en schematisch weergegeven op 
de locatie Amersfoort Schothorst. Vervolgens 
worden de verschillende ruimtelijke principes 
getoetst aan de vijf opgave thema's. 

Met de resultaten van de toetsing wordt 
gegekeken hoe een combinatie van verschillende 
opties tot integrale oplossingsrichtingen leidt. 
Twee van deze integrale oplossingsrichten 
worden nader uitgewerkt.  Er wordt omschreven 
welke maatregelen in dit principe toegepast 
kunnen worden. Er wordt een schematische 
ruimtelijke impressie gegeven van een mogelijk 
resultaat van deze combinaties. Deze wordt 
omschreven aan de hand van oplossingen voor de 
vijf opgave thema's.

oplossingsrichtingen

integratie oplossingen & conclusie
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5.1 Ruimtelijke oplossingsprincipes

Plein op nieuwe hoogte 
(verhoogd/verlaagd)

Nieuwe verbinding onder 
het spoortraject door

(tunnel/traverse)

Gebouwen aan/rondom 
station

• een compact verdiept plein
• een groot verlaagd plein, flauw talud
• een verhoogd plein met ruimte eronder benut
• een deels verhoogd, deels verlaagd plein 

• een verbreding van de bestaande verbinding 
onder het spoor door

• een nieuwe verbinding onder het spoor door 
ter hoogte van het knooppunt

• een nieuwe verbinding aan het einde van de 
perrons

•  een nieuwe verbinding over de sporen heen 
ter hoogte van het station

• bij verbreding tunnel kan mogelijk een tweede 
ontsluiting naar perrons worden ingepast.

• een markant gebouw tegen de sporen aange-
plakt

• een gebouw over de sporen heen
• programma onder brengen in omliggende ge-

bouwen
• een zelfstandig gebouw in de nabijheid van 

het station

De oplossingsrichtingen voor het knooppunt zijn 
samen te vatten in drie basisprincipes. Deze drie 
overkoepelende basisprincipes zijn elk te specifi-
ceren in ruimtelijke oplossingsprincipes.
Een nadere uitwerking van de oplossingsprincipes 
is te vinden in bijlage G.
De ruimtelijke principes worden getoetst aan de 
oplossingsprincipes.

2x

2x

2x
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Nieuwe verbinding 
onder/over het  
spoortraject 

Plein op nieuwe 
hoogte 
(verhoogd/verlaagd)

Gebouwen aan of 
rondom station

verhoogd plein 

verbrede tunnelverbinding

gebouwd volume tegen station aan

extra tunnelverbinding (perifeer)

verlaagd plein 

extra tunnelverbinding (centraal)

gebouwd volume over sporen

uitnodigende taluds 

plein onder sporen door 

in plinten omliggende gebouwen

verbinding bovenlangs

kelder onder plein 
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De ruimtelijke oplossingsprincipes worden 
getoets aan de vijf oplossingsprincipes voor OV-
knooppunt Schothorst. Per principe wordt een 
score van 1-5 toegekend. Deze score wordt niet 
exact bepaald, maar op inschatting van de 
toepasbaarheid van het brede scala aan 
maatregelen.

Plein op nieuwe hoogte 
(verhoogd/verlaagd)

TOETSING RUIMTELIJKE PRINCIPES

Comfortabel en 
overzichtelijk 

ontsloten station

Veiliger ontvlochten ver-
keersstromen voor m.n. 
voetgangers en fietsers

Uitbreiding stallings-
capaciteit en overstap-

comfort fietsers

betere verwevenheid met 
de stad 

verhoogde duurzame en 
adaptieve kwaliteiten 

verbinding tunnel-plein zwak, 
perron aan plein goed vindbaar

tunnel uitnodigend, trap minder

omhoog & omlaag geleid, overzicht

basis voor overzichtelijk plein

voetganger over fietser

overzicht kruisingen

mogelijkheid tot verbreden tunnel

fietsers aan één kant opgevangen

ruime capaciteit dicht op perrons

fietsparkeren op afstand in hub,
kansen omliggende plinten

beperkte extra ruimte fietsparkeren

beperkte volle grond en flexibiliteit

volle grond, waterbuffer en flexibel

volle grond, waterbuffer en flexibel

beperkt volle grond, weinig flexibel

groot plein aan bebouwing en perron

uitnodigend plein naar station

verblijfplek nabij sporen

maximaal ruimte voor open plein

grote (dure) stalling dicht op perrons
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Nieuwe verbinding onder/over 
het spoortraject 

Gebouwen aan/rondom station

overzichtelijke nieuwe toegang heldere entree, maar tunnel verbleekt

ruime, lichte tunnel royale tweede (kostbare) verbinding
flink hoogteverschil overbruggen

tweede verbinding, zichtbaar plein voor reizigers, afstand tot  
perrons

Geintunnel voornamelijk voor reizigers

scheiding voetganger en fiets scheiding voetganger en fiets

overzicht kruisingen scheiding stromen 

reizigers gescheiden van interwijks
verkeer; hoog en droog 

programma plint gelinkt aan  
ontvlechting; beperkt flexibel

fietsers aan één kant opgevangen

kans (dure) ruimte onder spoor beperkte extra stallingsruimte

fietsparkeren op afstand in hub,
kansen omliggende plinten

fietsparkeren op afstand of 'op het 
dak'; lastig bereikbaar

beperkte extra ruimte fietsparkeren beperkte extra ruimte fietsparkeren

veel volle grond veel volle grond 

volle grond, waterbuffer en flexibel ruimte groen plein, kans voor circulair 
landmark, energiecentrale (PV-dak)

demontabel, geen wateroverlast open plein, volle grond, waterbuffer

meer infra bouwen, meer groen op plein

groot plein, royaler interwijks verkeer levendige rand aan plein toegevoegd

beleving stad onder spoor door kans op stuk stad over spoor
inpassing trappen uitdaging

opgave inpassen trappen, kansen 
integratie hoogbouw

levendigheid rondom geheel plein; 
plein vrij voor activiteiten

extra interwijkse verbinding

grote (dure) stalling dicht op perrons
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5.2 Integrale ruimtelijke oplossingsprincipes

De waarheid ligt niet bij één ruimtelijke 
oplossing; het is waarschijnlijker dat een 
combinatie van oplssingen de De ruimtelijke 
oplossingsprincipes met de hoogste scores 
worden gecombineerd om tot een integraler en 
oplossingsbeeld op de locatie te schetsen in 
woord en beeld. Twee integrale 
oplossingsrichtingen worden geschets:
1. Verlaagd verbonden
2. Verhoogd ontvlochten

Per optie wordt getoond welke maatregelen 
direct toegepast kunnen worden en welke 
indirect toegepast kunnen worden of in ieder 
geval niet onmogelijk worden gemaakt. Er wordt 
kort omschreven hoe de vijf voorname opgaven 
voor het knooppunt worden aangepakt. Deze zijn 
ook in een diagrammatische ruimtelijke 
inrichting vormgegeven op de locatie. Hierbij 
komt het kleurgebruik overeen met het opgave 
thema.

1. VERLAAGD VERBONDEN

verhoogd plein 

verbrede tunnelverbinding

gebouwd volume tegen station aan

extra tunnelverbinding (perifeer)

verlaagd plein 

extra tunnelverbinding (centraal)

gebouwd volume over sporen

uitnodigende taluds 

plein onder sporen door 

in plinten omliggende gebouwen

verbinding bovenlangs kelder onder plein 
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P

Aansluiting op bovenlokaal 
netwerk

Helder en herkenbaar 
ontvangstdomein

Intuïtieve wayfinding 
met keuzevrijheid

Overzichtelijk 
stationsplein 

Breedte perrons en 
ontsluiting

Geintunnel als betere 
interwijkverbinding

Maximaal groenoppervlak op 
volle grond

Deelauto’s faciliteren

Ruimte voor ambulante handel 
langs loopverbindingszone

Buurtfuncties aangrenzend 
aan stationsomgeving

Toevoegen programma in 
verlaagde plint

Parkeren beleid omgeving 

Verminderen 
energieverbruik

Mogelijkheid tweede
interwijkverbinding

Herkenbare materialisatie 

ingericht op 
lokale bereikbaarheid

Aansluiten op warmtenet

Maatvoering voldoende om 
congestie te voorkomen

Zicht op openbare ruimte
(sociale controle)

Toegankelijk voor 
mindervalide 

Geen blinde plekken

Zichtbaar station in verdichte 
omgeving

aangename wachtruimte, 
veilige omgeving

uitnodigende ontvangst- 
domeinen en omgeving

Kiss en ride plekken

Overzichtelijke loopverbind-
ingszones Parkeren in HUB

Ontvlochten routing

Fiets parkeren inpandig

Busstation als prettige 
verblijfsplek

Shuttle service De Hoef 

Verlichting 

Warmte/koudeopslag

habitatruimte voor fauna in OR en 
aan gebouwen creëren 

verbetering microklimaat

beperken 
geluidsoverlast

meervoudig ruimtegebruik 
mogelijk onder sporen, 
shared space op plein

minimaliseren 
barriere sporen

gebruikersgemak ouderen
(leesbaarheid, toegankelijkheid)

voorrang voetgangers & fietsers 
bij inrichting stationsomgeving

interactieve plinten rondom 
station voor levendig, 

gemengd en veilig gebied

PV-panelen op station

Piekhemelwater-
opvang & absorptie

direct van toepassing: indirect van toepassing/ goed mogelijk gemaakt:
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Er is een schematisch beeld geschetst van een 
mogelijke integratie van de hiervoor genoemde 
principes en maatregelen. DIt is zeker GÉÉN ont-
werprichting voor het knooppunt en de omgeving, 
maar slechts een indicatie van hoe maatregelen 
en ruimtelijke principes gecombineerd toegepast 
zouden kunnen worden en tot welk mogelijk beeld 
dit kan leiden.

VERLAAGD VERBONDEN
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Comfortabel en overzichtelijk  
 ontsloten station

Veiliger ontvlochten verkeersstromen 
voor m.n. voetgangers en fietsers

Uitbreiding stallingscapaciteit en  
overstapcomfort fietsers

Betere verwevenheid met de stad 

Verhoogde duurzame en adaptieve 
kwaliteiten 

• uitnodigende ingang door plein naar niveau tunnel te 
brengen

• mogelijkheid op tweede tunnelverbinding met nieuwe 
entree

• mogelijke verbreding perron oostzijde ter hoogte van 
stijgpunten

• overzichtelijk plein
• 2e tunnel als reizigersverbinding; Geintunnel interwijks
• scheiding hoofdverbindingszone en fietsroute op plein
• mogelijke scheiding verblijfszone en verplaatsingszone
• ongelijke kruising voetgangers langs perron over 

fietspad vermindert druk op gelijke kruising
• heldere aanlooproute naar stationsentree

• stallingen niet op plein maar in gebouwen eromheen; 
hierbij biedt verlaging tot aan gevel kansen voor stalling 
op inpandig (half)verdiepte laag

• bij flinke investeringsmogelijkheden ook ruimte onder 
sporen toegankelijk voor stalling

• 

• plein op zelfde hoogte als stationsontsluiting en ont-
vangstdomein creëert naadloze aansluiting

• tweede tunnelverbinding creeërt meer verbondenheid
• overzichtelijk plein met actieve plinten rondom creëren 

groen, bruisend plein direct aan het station; meteen een 
warm welkom

• hoogteverschillen op plein inrichten als plekken voor 
ontmoeting i.p.v. randen

• verlaagd plein biedt optie voor beplanting op volle grond 
en hoog potentieel voor waterberging en prettig  
microklimaat

• mogelijkheden voor latere aanpassingen zeer talrijk in 
dit model; later kunnen beide tunnels nog tot plein 
onder sporen worden omgevormd, de ruimte onder kan 
op verschillende manieren worden ingericht en is een 
fietsenstalling met dakpark (verhoogd plein) niet onmo-
gelijk gemaakt
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2. VERHOOGD ONTVLOCHTEN

verhoogd plein 

verbrede tunnelverbinding

gebouwd volume tegen station aan

extra tunnelverbinding (perifeer)

verlaagd plein 

extra tunnelverbinding (centraal)

gebouwd volume over sporen

uitnodigende taluds 

plein onder sporen door 

in plinten omliggende gebouwen

verbinding bovenlangs kelder onder plein 
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P

Aansluiting op bovenlokaal 
netwerk

Helder en herkenbaar 
ontvangstdomein

Intuïtieve wayfinding 
met keuzevrijheid

Overzichtelijk 
stationsplein 

Bredere perrons en ontsluiting
oostzijde, tunnelverbreding 

mogelijk

Geintunnel als betere 
interwijkverbinding

groen dakpark, 
weinig volle grond

Deelauto’s faciliterenRuimte voor ambulante handel 
langs loopverbindingszone

Buurtfuncties aangrenzend 
aan stationsomgeving

Toevoegen programma tus-
sen spoor en ontwikkelveld

Parkeren beleid omgeving 

Mogelijkheid 2e
interwijkverbinding

Herkenbare materialisatie 

ingericht op 
lokale bereikbaarheid

Maatvoering voldoende om 
congestie te voorkomen

Zicht op openbare ruimte
(sociale controle)

Toegankelijk voor 
mindervalide 

Geen blinde plekken

Zichtbaar station in verdichte 
omgeving

aangename wachtruimte, 
veilige omgeving

uitnodigende ontvangst- 
domeinen en omgeving

Kiss en ride plekken

Overzichtelijke loopverbind-
ingszones 

Parkeren in HUB

Ontvlochten routing, kansen 
ongelijke kruisingen

Fiets parkeren inpandig
Busstation als prettige 

verblijfsplek

Shuttle service De Hoef 

Slimme verlichting zowel op 
plein als in kelder

habitatruimte voor fauna in OR en 
aan gebouwen creëren 

verbetering microklimaat

meervoudig ruimtegebruik 
mogelijk onder plein, shared 

space op plein

minimaliseren 
barriere sporen

voorrang voetgangers & fietsers 
bij inrichting stationsomgeving

open en interactieve plinten rondom 
station voor levendig, gemengd en 

veilig gebied

PV-panelen op nieuwe 
grotere perronkappen

Piekhemelwateropvang op 
retentiedak en in tanks

direct van toepassing: indirect van toepassing/ goed mogelijk gemaakt:

Fiets parkeren ondergronds, 
dicht op perrons
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Er is een schematisch beeld geschetst van een 
mogelijke integratie van de hiervoor genoemde 
principes en maatregelen. DIt is zeker GÉÉN ont-
werprichting voor het knooppunt en de omgeving, 
maar slechts een indicatie van hoe maatregelen 
en ruimtelijke principes gecombineerd toegepast 
zouden kunnen worden en tot welk mogelijk beeld 
dit kan leiden.

VERHOOGD ONTVLOCHTEN
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Comfortabel en overzichtelijk  
 ontsloten station

Veiliger ontvlochten verkeersstromen 
voor m.n. voetgangers en fietsers

Uitbreiding stallingscapaciteit en  
overstapcomfort fietsers

Betere verwevenheid met de stad 

Verhoogde duurzame en adaptieve 
kwaliteiten 

• uitnodigende ingang door plein naar niveau tunnel te 
brengen

• verbrede Geintunnel en royalere trappen het plein op  
voor prettiger aankomst vanuit perroneiland

• stationsvoorzieningen bij aanhechting plein en oostelijk 
perron

• verhoogde grote stationskap voor herkenbaarheid en 
uitstraling passend bij Hoefkwartier

• overzichtelijk plein
• scheiding hoofdverbindingszone en fietsroute
• voetgangers kruisen over fietsers heen 
• mogelijkheid ongelijke kruising voetgangers langs per-

ron over fietspad

• stallingen kunnen halfverdiept onder het plein worden 
geplaatst; dicht op de sporen, uit het maaiveld en betaal-
baar

• ruimte onder plein eventueel doortrekken in omliggende 
bebouwing

• bij flinke investeringsmogelijkheden ook ruimte onder 
sporen toegankelijk voor stalling

• 

• plein op zelfde hoogte als oostelijk perron; naadloze 
aansluiting tussen reis-, ontvangst- en omgevings-
domein

• overzichtelijk plein met actieve plinten rondom creëren 
groen, bruisend plein direct aan het station; meteen een 
warm welkom

• verschillende hoogtsen aan noord- en zuidzijde van het 
plein is punt van aandacht

• verhoogd plein biedt geen optie voor beplanting op volle 
grond, maar kan nog steeds groen worden ingericht

• met verlaagd fietspad kan hemelwater meer verspreid 
worden

• mogelijkheden voor latere aanpassingen met mogelijke 
tweede verbinding bovenlangs en uitbreiding fietsenstall-
ing onder plein naar onder sporen (met evt 2e toegang 
sporen vanuit fietsenkelder)
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De voorzieningsbehoefte in 2040 brengt een 
aanzienlijk ruimtebeslag met zich mee. Samen 
met het een compacter wordende openbare 
ruimte door de ontwikkelingen van het 
Hoefkwartier ligt er een uitdaging voor de 
kwantitatieve inpassing. Tegelijkertijd moet deze 
inpasing bijdragen aan een verhoogde kwaliteit 
van de ruimten op en rondom het knooppunt. 
Hierbij dient de gebiedsontwikkeling als kans om 
met de betrokken partijen integraal aan 
oplossingen te werken voor een beter stuk stad. 

De opgaven kunnen worden samengevat in 5 
thema's met de daarbij behorende meest 
prangende opgaven:

De oplossingrichtingen die het meest kansrijk 
lijken, zijn:
• een verlaagde openbare ruimte, al dan niet in 

combinatie met een tweede tunnelverbinding
• een verhoogde openbare ruimte met 

halfverdiept programma

De verlaagde openbare ruimte biedt de meeste 
kansen om in latere fase nog aanpassingen en 
uitbreidingen aan en rondom het knooppunt te 
kunnen bewerkstelligen. 

In de analyse bleek dat de opgave voor fietsen 
goed te kwantificeren is, maar dat dit voor auto's 
momenteel lastiger te bepalen valt. De druk op de 
kwaliteit van de openbare ruimte is aanzienlijk. 
Enerzijds door het in te passen programma, maar 
anderzijds ook door het aantal stakeholders dat 
uiteenliggende belangen heeft voor het plein. In 
hoofdlijnen zijn deze wel gelijk, maar in de 
praktische uitwerkingen komen er de nodige 
discussiepunten naar voren. Hierbij dient 
voorkomen te worden dat er uiteindelijk een 
mozaiek aan verschillende oplossingen ontstaat 
en de eenheid (en daarmee overzichtelijkheid en 
identiteit) verdwijnt.

• inpassen stallingscapaciteit (weg uit maaiveld)
• stalling zo dicht mogelijk op 

ontvangstdomein(en)

• knooppunt beschouwen als stedelijk zwaarte- 
punt in Amersfoort-Noord; identiteit tonen

• Inrichten openbare ruimte met stedelijke 
verblijfskwaliteiten, maar met behoud van 
functionaliteit

• verbinden zijden van het spoor dmv: 
infrastructuur, materialisatie, zichtlijnen, 
maaiveldhoogten 

• meer groen&water in openbare ruimte t.b.v. 
microklimaat en absorptie hemelwater

• perronoverkappingen uitbreiden en voorzien 
van PV-panelen

• Inclusieve, verbindende functies voor de 
omgeving

• ontvlechting reizigers en interwijks verkeer
• veiliger looproute naar ROC door ongelijke 

kruising en/of zeer veilige oversteekplaats
• prioriteit voor voetgangers rondom knooppunt  

• aanpakken Geintunnel als aangenamere 
stationsontsluiting en interwijkse verbinding, 
tevens aanpak wateroverlast 

• herkenbare hoofdentree en domeinen
• mogelijk tweede verbinding over/onder spoor

5.3 Conclusie knooppunt Amersfoort Schothorst

Comfortabel en overzichtelijk  
ontsloten station

Veiliger ontvlochten verkeersstromen 
voor m.n. voetgangers en fietsers

Uitbreiding stallingscapaciteit en  
overstapcomfort fietsers

Betere verwevenheid met de stad 

Verhoogde duurzame en adaptieve 
kwaliteiten 
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PLAATS

OV-KNOOP

MOBILITEIT

MENS

• Knooppunt is ondergeschikt aan Amersfoort Centraal, maar vervult een 
belangrijke rol in het netwerk van Amersfoort Noord. 

• De stedelijke verdichting rondom het knooppunt door ontwikkeling van 
het Hoefkwartier maakt het een nieuwe centraliteit in het stedelijk 
weefsel met een eigen identiteit. 

• De knoop dient integraal met de gebiedsontwikkeling ontwikkeld te 
worden zodat reizigers welkom worden geheten op een aangenaam 
herkenbaar stukje stad. Ervaar het karakter van het Hoefkwartier bij 
aankomst op Amersfoort Schothorst

• Investeer in een groen stuk stad. Dit past bij de ambities van het 
Hoefkwartier en kan zich ook aan de westzijde manifesteren.

• Door het hoogteverschil te benutten kan de openbare ruimte beter 
aansluiten op de perrons en/of de tunnelverbinding. 

• Ter bevordering van de verbondenheid van beide zijden van het 
knooppunt lijkt een tweede tunnelverbinding zeer interessant.

• De wateroverlast in de Geintunnel dient aangepakt te worden door meer 
groen in de omgeving dat water kan bufferen; zodoende stroomt niet 
alles uit de wijde omtrek naar dit laagste punt.

• Ontwikkel de knoop in schillen, waarin de voetganger hoogste 
prioriteit krijgt dicht rondom de knoop en de auto laagste prioriteit. 

• Maak het een plek met verblijfskwaliteit door prettige zitplekken te 
creëren en aangename plinten om langs te bewegen. 

• Zorg dat er een heldere hoofdlooproute is, waarin reizigers niet 
gehinderd worden door verblijfsplekken. 

• Er zijn belangrijke opgaven voor het fietsverkeer, waarbij een naadloze 
overstap en voldoende stallingscapaciteit voorop staan. Al nagelang 
de investeringsmogelijkheden kan gezocht worden naar ruimte in 
omliggende gebouwen, onder pleinen en onder sporen. 

• Het behoud van de intercitybediening is belangrijk voor het 
knooppunt. Lichtpuntje: zonder IC-bediening zullen reizigers de 
alternatieven voor P+R vaker overwegen. Reizigers wegen de voor- en 
nadelen af van direct naar Amersfoort Centraal reizen ten opzichte 
van blijven parkeren op Schothorst met een overstap op Amersfoort. 
Wanneer een deel direct naar Centraal rijdt, reduceert de parkeerdruk 
op Schothordt en biedt kansen voor een aantrekkelijker, leefbaarder 
stuk stad.

• Geef prioriteit aan voetgangers en fietsers. Bied prettiger wachtruimten 
aan voor het busstation, maar ook aan de Hoefzijde.

• Ontwerp de domeinen helderder en creeër een duidelijk entree, zodat de 
oriëntatie op het knooppunt verbetert. Al nagelang de grootte van de 
investeringen kan gewerkt worden met de materialisatie van de 
openbare ruimte tot een herkenbaar entreegebouw. 

• De huidige ontsluiting van het perroneiland voelt onveilig aan. Er is 
echter weinig ruimte voor verbreding of verbetering van de huidige trap 
op dezelfde locatie. Een nieuwe tunnelverbinding lijkt hierbij een 
uitkomst, waarbij verdubbeling van de ontsluiting mogelijk is. 

• De geambieerde energieneutraliteit in 2030 lijkt haalbaar met 
aansluiting op het warmtenet en PV-panelen op de bestaande 
overkappingen met een beperkte uitbreiding. Vergroening van de 
gehele omgeving is essentieel in het verbeteren van het microklimaat, 
klimaatadatatie en biodiversiteit.

• Forenzen en scholieren zullen de belangrijkste reizigerstypen blijven 
op dit knooppunt. Door toenemende recreatieve reisbewegingen van 
nieuwe bewoners van het Hoefkwartier is het denkbaar dat de 
tegenspits iets zal toenemen. Ook in de weekenden zal het knooppunt 
meer gebruikt worden. Dit zal de sociale veiligheid en reuring in de 
weekenden ten goede komen. 

• Voorzieningen op en rondom het station kunnen allereerst beter 
vindbaar en op een logische route worden geplaatst. Het toevoegen 
van stedelijke functies die op de dagelijkse route liggen is een tweede 
stap. Het creëren van third spaces rondom het station integreert stad 
en knoop, ten behoeve van de leefbaarheid.

• Het gebied zal veel winnen aan verblijfskwaliteit door het te benutten 
als centraliteit waar mensen uit de omliggende wijken worden 
uitgenodigd om te vertoeven. 
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REFLECTIE6.
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Inleiding

Case study 
Schothorst

Reflectie

Conclusie

Toekomstbeeld
OV2040

KNOOPPUNT TYPE 3

station Schiedam Centrum station Nijmegen Heyendaal

Om de generieke waarde van de maatregelen en 
oplossingrichtingen te versterken, spiegelen we 
de studieresultaten van Amersfoort Schothorst 
aan twee OV-knooppunten binnen de zelfde  
typologie, te weten station Schiedam Centrum 
en station Nijmegen Heyendaal.

Beidereflectielocaties worden kort geintrodu-
ceerd. Vervolgens worden ze vergeleken met  
Amersfoort Schothorst aan de hand van de 4 
thema's uit het Handelingsperspectief om de 
opgaven te vergelijken.
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6.1  Introductie spiegellocaties

SCHIEDAM CENTRUM

ROTTERDAM/
BLAAK

DORDRECHT
BREDA

UTRECHT

HOEK VAN 
HOLLAND

Reizigers per dag

37.000

34.000

38.000

33.000

Klantoordeel

Vertrekkende reizen:

Voortransport: Natransport:

Ochtendspits

Bus/tram/metro Bus/tram/metro

23%
54%

23.172

DELFT ZUID

ROTTERDAM 
CENTRAAL

49% 67%

Avondspits

Lopend Lopend

20%

23% 23%

Daluren

Fiets Fiets

58%

20% 4%

DELFT

DEN HAAG

LEIDEN/
HAARLEM IC DIRECT 

AMSTERDAM/
SCHIPHOL

Schiedam
Centrum

Station Schiedam Centrum is een OV-knooppunt 
met volledig verhoogde sporen en een brede ste-
delijke verbindingen hier onderdoor lopend, langs 
de Schie. Dit knooppunt is van een heel andere 
orde van grootte dan Amersfoort Schothorst; er 
worden veel meer reizigers verwerkt die ook nog 
eens meer modaliteiten aangeboden worden. Het 
knooppunt kent een 3-spoors treinstation, een 
3-spoors metrostation en een busstation. 

Naar verwachting gaat het aantal treinreizigers 
hier aanzienlijk toenemen naar ca. 40.000 in 2040. 
Ook het aantal metroreizigers zal meer dan verdub-
belen (van 15.543 (in 2013) naar 33.102 (2040))

Deze toename wordt deels veroorzaakt door de 
gebiedsontwikkeling aan de noordzijde van het 
knooppunt, waar Schieveste tot hoogstedelijk ge-
mengd gebied wordt getransformeerd.
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Reizigers per dag

...

...

...

...

Klantoordeel ..%15.000
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Nijmegen 
Heyendaal
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NIJMEGEN
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ZWOLLE

GRONINGEN/
LEEUWARDEN

VENLO
MAASTRICHT

‘s HERTOGENBOSCH 
TILBURG

EINDHOVEN
UTRECHT

Dit treinstation wordt 
bediend door ARRIVA, 
niet door de NS

EDE-WAGENINGEN
UTRECHT

AMSTERDAM

NIJMEGEN HEIJENDAAL

Station Nijmegen Heyendaal ligt als verdiept sta-
tion in een omgeving die ook de afgelopen jaren 
flink ontwikkeld heeft tot campus met internatio-
nale uitstraling. Dit laat zich zien in ongeveer 11% 
groei in reizigers tussen 2015 en 2019. Momen-
teel kent het knooppunt dagelijks ongeveer 8.000 
in- en uitstappers met de trein en ongeveer 7.500 
per bus.

Momenteel kent het knooppunt 640 onbewaakte 
en 40 kluisstallingen voor de fiets. Met een hui-
dige behoefte van 687 onbewaakte plekken en 
naar verwachting 1186 plekken in 2040 kent ook 
Heyendaal een aanzienlijke opschalingsopgave 
voor fietsenstallingen. 

Het knooppunt is gelegen aan de Campus Heyen-
daal, de grootste werkgelegenheidlocatie van Gel-
derland. Met (hoge)scholen, een universiteits-
campus en een ziekenhuis is het een knooppunt 
dat veel gebruikt wordt door scholieren en foren-
zen. Om de piekbelasting tijdens de spits hiervoor 
enigszins op te kunnen vangen zijn reeds door de 
betrokken stakeholders afspraken gemaakt om 
de verplaatsingen meer te spreiden over de dag. 
Opvallend aan de knoop is dat de busverbinding 
naar Centraal ongeveer evenlang duurt als de 
treinverbinding. Beide modaliteiten worden hier 
volop voor gebruikt. 
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6.2  Vergelijking opgaven 3 locaties

Positie in het netwerk

Bereikbaarheid en functiemenging

Ligging in de omgeving

Omgevingskwaliteit

Knooppuntdomeinen en hun 
positie & oriëntatie

Duurzaamheidseisen

Veiligheid knoop 

Trein

BTM

Fiets

Auto

Voetgangers

Type reizigers

Toegankelijkheid 

Klanttevredenheid

Veiligheid

PLAATS

OV-KNOOP

MOBILITEIT

MENS

De opgaven die voor Amersfoort Schothorst 
worden gesteld, worden gespiegeld aan de 
knooppunten Schiedam Centrum en Nijmegen 
Heyendaal. Per hoofdaspect uit het 
handelingsperspectief wordt een vergelijking 
gemaakt. Zo wordt ingzicht verkregen in de 
diversiteit in opgaven binnen dezelfde typologie 
knooppunt. 
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Amersfoort Schothorst
Amersfoort Schothorst dient als ondergeschikt station 
voor Amersfoort centraal, maar heeft centrale functie 
voor de noordelijke stadwijken van de stad. Het knoop-
punt en omgeving zal zich met de ontwikkeling van het 
Hoefkwartier manifesteren als stedelijk brandpunt met 
bijbehorende voorzieningen. Het knooppunt draagt bij 
aan de verbinding van de wijken aan beide zijden.

Schiedam Centrum als belangrijkste OV-knoop in de 
stad, maar ondergeschikt aan Rotterdam CS binnen 
regio regio Rotterdam; sterke schakel met metro- en 
busnetwerk. Belangrijke knoop voor Westland.
Ontwikkelingen van het gebied Schieveste (ten noorden 
van het station) vragen om een vernieuwde ingang. Ver-
sterk kwaliteit voor fietsers en voetgangers die ge-
boden wordt door verhoogde sporen en wegen. Onder-
doorgang langs Schie veraangenamen.

Nijmegen Heyendaal is de laatste jaren gegroeid als 
OV-knoop ter ontsluiting van de universiteitscampus 
en scholen- en kantorencluster rondom het station. 
Het station ligt verdiept, waardoor het matig herken-
baar is, maar ook geen visuele barrière vormt. Station 
met twee gezichten: kantoorblokken vs. woonwijk. 
Kansen voor sterkere profilering als 'campus gateway'.

Intercitybediening op dit station.
Aanzienlijke toename stallingscapaciteit fietsen.
Het busstation blijft belangrijk voor de regio
Meer plekken voor P+R, minder langparkeren. Overwe-
ging gereguleerd parkeren toe te passen.
Stationsomgeving inrichten op voetganger.

Intercitybediening op dit station.
Zeer multimodaal knooppunt koesteren (trein, metro, 
tram, bus, fiets auto en voetganger)
Met ontwikkelingen Schieveste zal sterker gefaci-
liteerd moeten worden voor voetgangers en fietsers 
(lokale bereikbaarheid)

Sprinterbediening door Arriva, mogelijke IC-bediening 
te overwegen in de toekomst.
Behoefte aan significante uitbreiding fietsenstallingen. 
Vergelijkbare reisduur tussen bus- en treinverbinding 
naar Nijmegen Centraal. Mede daardoor vergelijkbare 
reizigersaantallen in beide modaliteiten.
Voor voetgangers wordt een bredere verbinging over 
de sporen gepland.

Herkenbaarder entree en domeinen vereist, met name 
ontvangstdomeinen.
Energieneutraal station in 2030 geambieerd, met 2% 
efficientier elk jaar.

De routing van trein naar metro kan logischer vormge-
geven worden. 
Met een groot dakoppervlak, het oppervlaktewater van 
de Schie nabij en aangelegen hoogstedelijke nieuw-
bouwplannen zijn er kansen voor duurzame energie-
productie, opslag en uitwisseling. Kansen voor meer 
groen

Zichtbaarheid station vergroten.
verbreding/toevoeging perrontoegangen verbreding 
perrons t.b.v. veiligheid groeiende reizigersstromen.
Groene karakter versterken naar met name omgeving.

Knooppunt veel gebruikt door forenzen en studenten, 
maar meer recreatieve reizien in de toekomst.
Station beter herkenbaar voor voetgangers en fietser.
Meer omgevingskwaliteiten sluiten aan bij stedelijke 
karakter van Hoefzijde.
Meer overzichtelijke kruisingen, sociale controle op de 
openbare ruimte vanuit omliggende bebouwing.

Knooppunt nu weinig in spitsuren belast; geen  
duidelijkheid over evt. veranderingen richting 2040
Klanttevredenheid van 54% moet omhoog; winst in 
verblijfskwaliteit en wayfinding. 
Station beter herkenbaar voor voetgangers en fietser.

Station veel gebruikt door studenten en forenzen.
Sociale controle op station door omliggende woningen 
en scholen/kantoren benutten. 
Toegankelijkheid vanaf hoofdverbinding over spoor 
(Heyendaalseweg) verbeteren.

Schiedam Centrum Nijmegen Heyendaal
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6.3 Toetsing oplossingsrichtingen

Schiedam Centrum kent een volledig verhoogde 
vervoerslaag en een stadslaag op maaiveld. Het 
hoogteverschil is dusdanig dat een talud niet 
logisch is. Overzichtelijke stijgpunten tussen de 
niveaus zijn wel wenselijk. Wel is een verhoogd 
plein denkbaar als uitbreiding van het bovenste 
niveau en toevoeging aan de ruimtelijke kwaliteit. 
Met de gebiedsontwikkeling van Schieveste zal 
bebouwing aan de noordzijde worden toegevoegd. 
Echter, bij grootschalige investering is ook 
bebouwing over het knooppunt interessant; het 
beperkt de enorme barriere die het brede 
spoortraject in de stad vormt en biedt de 
gelegenheid om bus, trein en metro overzichtelijk 
onder één dak te laten opereren.

Plein op nieuwe hoogte (verhoogd/verlaagd) Nieuwe verbinding onder het spoortraject door
(tunnel/traverse)

Gebouwen aan/rondom station

• reeds volledig verhoogd station, waarbij open-
bare ruimten, interwijkse verbindingen en toe-
gang tot station zich op maaiveld bevinden

• mogelijke versterking/uitbreiding van ver-
hoogd maaiveld tbv kwaliteit openbare ruimte 

• reeds twee verbindingen aanwezig; één uitslu-
itend als stadsverbinding, één alleen voor 
reizigers

• verbinding langs de Schie kan aantrekkelijker 
en veiliger

• ruimte tussen beide tunnels goed te benutten 
voor voorzieningen 

• centrumzijde reeds dichtbebouwd
• mogelijkheden aan zijde Schieveste i.c.m. 

ontwikkelingsplannen
• In Schieveste ook voorziening in nabijgelegen 

bebouwing kansrijk (indien meegenomen in 
ontwikkelkaders)

2x

2x

2x

SCHIEDAM CENTRUM
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• perronontsuiting voldoende
• orientatie in loopverbindingsroute verbeteren

• ongelijke kruising voor autoverkeer en bussta-
tion

• tweede verbinding onder de sporen door als 
stadsverbinding

• uitbreiding stalling in bebouwing rondom en 
kans om onder sporen te stallen

• stalling vanuit beide stationszijden vindbaar
• stallingsruimte sluit aan op regionale fi-

etsverbindingen

• verblijfskwaliteit aan Schievestezijde soortgelijk 
aan Hoefzijde: creeer zorgvuldig een stedelijk 
brandpunt

• kansen zuidzijde voor voetgangersroute richting 
centrum, o.a. langs Schie

• vergroeningsopgave op zowel maaiveld als ver-
hoogd maaiveld

• hemelwater afvoeren naar Schie
• groot dak als kans PV-panelen, tevens Schiewa-

ter als warmte/koudebron

Comfortabele en veilige  
perronontsluiting

Veiliger ontvlochten verkeers- 
stromen voor m.n. voetgangers 
en fietsers

Uitbreiding stallingscapaciteit en 
overstapcomfort fietsers

Betere verwevenheid met de stad 

Verhoogde duurzame en  
adaptieve kwaliteiten 

Doordat het knooppunt op twee verschillende 
hoogten functioneert, lijkt het verhogen of 
verlagen van het maaiveld niet het meest voor de 
hand liggend; er moet immers een flink 
hoogteverschil overbrugd worden. Beter kan 
worden gekeken naar logische overzichtelijke 
verbindingen tussen de beide lagen.

Hierbij zou extra bebouwing ook een optie 
kunnen zijn. Voordeel van toegevoegde 
bebouwing aan of op het knooppunt is dat - met 
interactieve plinten op twee niveaus - ook meer 
zicht op de openbare ruimte kan worden 
gecreërd, wat de sociale veiligheid ten goede 
komt. 

De grootste potentie zit in het onderzoeken van 
de verbindingen onder het spoor door en hoe hier 
voorzieningen direct op aan kunnen sluiten. 
De ruime onderdoorgang onder de Schie door is 
nu functioneel en onprettiger. Maar de brede en 
relatief lichte opzet biedt potentiele ruimtelijke 
kwaliteit. De aanwezigheid van de Schie draagt 
hier ook aan bij. 
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NIJMEGEN HEYENDAAL

• reeds volledig verdiept station, waarbij 
openbare ruimten, interwijkse verbindingen 
en toegang tot de perrons zich op verhoogd 
maaiveld bevinden

• mogelijke versterking/uitbreiding van verdiept 
maaiveld tbv kwaliteit openbare ruimte 

• reeds twee verbindingen aanwezig; één 
voornamelijk als stadsverbinding, één 
voornamelijk voor reizigers

• beperkte plek voor gebouwd programma op 
maaiveld

• kansen in hoogteverschil benutten voor ge-
bouwd programma onder bestaand maaiveld

• door aanzienlijk hoogteverschil is gebouwd 
porgramma over sporen denkbaar

Plein op nieuwe hoogte (verhoogd/verlaagd) Nieuwe verbinding onder het spoortraject door
(tunnel/traverse)

Gebouwen aan/rondom station

2x

2x

2x

Nijmegen Heyendaal een volledig verlaagde 
vervoerslaag, met een stadslaag op maaiveld. Met 
ook een hoogteverschil aan beide zijden van 
hetstation en de nodige ruimte, zou hier aan beide 
zijden een ruimte op een nieuwe hoogte worden 
gevormd als tussenstap naar het spoor of als dak 
over de bestaande fietsenstalling. 
Het knooppunt heeft behoefte aan herkenbaarheid 
vanaf maaiveld. Het toevoegen van een bouwwerk 
is hiervoor nuttig. Tevens kan dit gebouw de 
nodige voorzieningen herbergen die het station nu 
mist. De voetgangersverbinding kan worden 
verbreed. Het is zelfs denkbaar dat er een grote 
openbare ruimte over de sporen wordt getrokken, 
t.b.v. de campusallure.  
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• bredere of extra perronontsluiting noodzakelijk 
(ter vervanging van tijdelijke trap)

• zichtbaarheid station naar omgeving verbeteren, 
duidelijke hoofdentree maken

• liften en evt hellingbaan goed verzorgen ivm 
overbrugging flinke hoogte naar perrons

• betere organisatie stromen voetgangers en 
fietsers aan westzijde

• aanzienlijke uitbreiding stallingscapaciteit, korter 
op ontsluitingswegen

• mogelijkheden voor stallingsruimte onder 
maaiveld tbv kwaliteit openbare ruimte aan 
woonzijde

• identiteit en allure als campusknoop beter 
vertegenwoordigen

• verbeterde verblijfskwaliteit aan zijde busstation
• functies in plinten voor meer interactie en creëren 

verblijfskwaliteit
• aan woonzijde lijkt interactie niet gewenst; 

aandacht voor creëren plek voor de wijk (groen, 
ontmoeten, sport/spel)

• benut de groene omgeving in een verdichtende 
omgeving, toevoegen groen bij busstation

De openheid van het knooppunt met verdiepte 
sporen biedt overzicht. Echter, vanuit de stad is 
het station matig waarneembaar. Het toevoegen 
van bebouwing is een oplossing zolang het 
overzicht niet in het geding komt. Dit geldt ook 
voor het behoud van het groene karakter van de 
knoop.

Uitbreiding voor fietsen kan hier juist ook in de 
hoogte worden gezocht, wederom in bebouwing. 
Onder het maaiveld zou ook een zeer geslaagde 
optie zijn voor stallingen; het dakpark hierop zou 
als plek kunnen dienen voor de naastgelegen 
woningen. 

Aangezien het hoogteverschil fors is, zal een 
verhoging of verlaging van het maaiveld weinig 
verschil maken. Hier kan beter de meerlaagsheid 
worden gebruikt onder (of op) de bestaande 
maaiveldhoogten. 

Een extra verbinding over de sporen lijkt niet 
noodzakelijk; een extra perronontsluiting wel. 
Een interessante optie voor overbrugging van de 
sporen is het doortrekken van het maaiveld en een 
grote openbare ruimte op het spoor creëren; dit is 
uiteraad kostbaar. Maar het is denkbaar dat een  
deel van de investering terugverdiend kan worden 
met ontwikkelingen rondom of op dit plein. 
Hiermee kan worden bijgedragen aan de status 
van internationale campuslocatie.

Comfortabele en veilige  
perronontsluiting

Veiliger ontvlochten verkeers- 
stromen voor m.n. voetgangers 
en fietsers

Uitbreiding stallingscapaciteit en 
overstapcomfort fietsers

Betere verwevenheid met de stad 

Verhoogde duurzame en  
adaptieve kwaliteiten 
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6.4 Reflectie 3 locaties

Plaats

De drie locaties worden naast elkaar gelegd. Aan 
de hand van de vier hoofdaspecten van het 
handelingsperspectief reflecteren we op de 
overenkomsten en de verschillen tussen de drie. 
Hierin zien we dat er op verschillende manieren 
met de meerlaagsheid kan worden omgegaan en 
dat de grootte van de knoop effect heeft op de 
wayfinding en verankering in de stedelijke 
omgeving. 

Alledrie de locaties tonen een mate van 
ondergeschiktheid aan een groter knooppunt. 
Zelfs Schiedam functioneert onder invloed van 
Rotterdam centraal binnen de regio Rotterdam. 
Rondom zowel Schothorst als Schiedam vindt de 
komende jaren gebiedsontwikkeling plaats, met 
een bijbehorende verdichtingsopgave, waarbij de 
beschikbare ruimte beperkt is. Bij Heyendaal is 
geen significante gebiedsontwikkeling gepland. 
Echter is hier wel een slag te slaan in het creëren 
van allure als campuslocatie. Er is ruimte voor 
uitbreiding van de ketenvoorzieningen en 
eventuele overige functies. Voor de positionering 
van Heyendaal als internationale campuslocatie 
zou een IC-bediening interessant zijn, waarmee 
men bijvoorbeeld direct naar Schiphol zou kunnen.

Alledrie de station kennen twee verschillende 
gezichten aan beide zijde; in de huidige én in de 
toekomstige situatie. 

De hoogsteverschillen op de drie locaties kunnen 
op verschillende manieren benut worden:  
• Schothorst: Het halfverhoogde spoortraject 

biedt kansen voor subtiel te overbruggen 
hoogteverschillen d.m.v. aanpassing van de 
maaiveldhoogte rondom

• Schiedam Centrum: De knoop functioneert op 
twee niveaus. Beide niveaus kunnen hun eigen 
kwaliteiten verbeteren en er zijn 
mogelijkheden om beide niveaus uit te breiden 
over elkaar heen. De verbindingen tussen 
beide lagen kan overzichtelijker en logischer.

• Nijmegen Heyendaal: De volledig verdiepte 
perrons bieden kansen om verbindingen op 
maaiveld over de sporen te maken. Al na 
gelang investeringsmogelijkheden kan dit van 
smalle verbinding tot compleet plein. 

De interwijkse verbindingskwaliteiten dienen in 
zowel Schothorst als Schiedam sterk verbeterd te 
worden. Al na gelang de investeringmogelijkheden 
kan hier gedacht worden aan het verbreden van 
verbindingen of nieuwe verbindingen toevoegen. 
Voor deze laatste dient men te kijken naar een 
breder regionaal kader; de beste optie is niet per 
definitie ter hoogte van het knooppunt. Bij 
knooppunt Heyendaal is de brede stadverbinding 
over het spoor breed om verkeer langs de knoop te 
leiden. De tweede voetgangersverbinding, tevens 
perronontsluiting biedt geen zeer aantrekkelijk 
alternatief als verbinding tussen twee plekken en 
is daarom minder aantrekkelijk als doorgaande 
voetgangersroute.

'Welkom op' de drie locaties in huidige situatie 
(beelden: Google streetview)

Schiedam Centrum: grootschalig, versteend

Amersfoort Schothorst: parkeren voert boventoon

Nijmegen Heyendaal: verscholen
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OV-knoop Mobiliteit Mens
Meer herkenbaarheid in de domeinen is van 
belang in Schothorst en Schiedam. Bij beiden is 
ook een flinke slag te slaan in de 
overzichtelijkheid en wayfinding op en om het 
station. De routing tussen de verschillende 
modaliteiten moet intuïtiever worden gemaakt. 
Door de verbinding onderlangs is overzicht 
moeilijk te bieden, iets wat bij de bovenlangse 
open verbindingen bij Heyendaal veel helderder is. 

De drukte op de perrons is momenteel een 
zorgpunt op Heyendaal. Inmiddels worden er 
plannen gemaakt voor het station, waarbij ook 
bredere perrons zijn ingetekend en toegevoegde 
perronontsluitingen. Op de andere twee locaties 
lijkt dit momenteel geen probleem. Bij Amersfoort 
loopt nog een onderzoek naar de veiligheid. Met 
de verwachte reizigerstoename in Schiedam lijkt 
een studie hier ook van belang.

Op het gebied van duurzaamheid valt overal een 
flinke slag te slaan. Schiedams grote overkapping 
biedt kansen voor een groot zonnedak; de overige 
locaties dienen nieuw oppervlak te creëren om 
een aanzienlijke energieopwekking te 
bewerkstelligen. Schiedam biedt, gelegen aan de 
Schie, ook kansen om warmte/koude uit 
oppervlaktewater te benutten. Heyendaal kan flink 
inzetten op de groene taluds als station in het 
groen. 

Op alledrie de locaties dient de voetganger sterker 
geprioriteerd te worden. Heldere, ontvlochten 
looproutes verwortelen zich in de stedelijke 
omgeving en nodigen uit de omgeving te voet te 
verkennen.

Op alledrie de locaties zien we een flinke 
uitbreiding van de fietsenstallingscapaciteit 
richting 2040; soms bijna een verdubbeling. 
Zoekgebieden voor al deze extra benodigde 
ruimte zijn per locatie verschillend in kansrijkheid:
• in Schothorst liggen de kansen in de 

omliggende bebouwing (waaronder een 
hubgebouw) en/of onder het plein;

• in Schiedam is juist de ruimte onder de 
sporen geschikt;

• in Nijmegen Heyendaal liggen er kansen om 
de bestaande stallingen te verdubbelen in 
hoogte. Kostbaarder alternatieven zijn een 
stalling onder het bestaande maaiveld of een 
deck over de sporen heen bouwen.

Alledrie de knooppunten zijn een belangrijke 
schakel tussen trein en BTM. Zij vormen een 
belangrijke knoop in de ontsluiting van de 
omliggende wijken. Schiedam heeft hierbij een rol 
in de wijde regio. Bij Heyendaal is de bus zelfs een 
alternatief voor de trein richting Nijmegen 
Centraal en het centrum.  

Met name Schothorst en Heyendaal worden veel 
gebruikt door forenzen. Hierin profileert 
Schothorst zich meer als productiestation en 
'campus gateway' Heyendaal zich als 
attractiestation. Schiedam is een belangrijk 
overstapstation, met name tussen metro en trein.

Alledrie de knooppunten zijn functioneel als 
verkeersmachine opgezet. De verblijfskwaliteit, 
sfeer en de sociale veiligheid zijn hierdoor niet 
optimaal. Door de knooppunten meer met 
stedelijke kwaliteiten te vervlechten wordt een 
anatrekkelijker, leefbaarder omgeving gevormd. 
Bij Schiedam is hiebij ook aandacht voor de 
openbare ruimte van het busstation op verhoogd 
maaiveld. 

De toegankelijkheid functioneert op alledrie de 
locaties redelijk maar er is winst te behalen in 
kwaliteit. Met name op de onderlangse 
ontsluitingen is overzicht en wayfinding niet 
optimaal en worden vaak als onveilig ervaren. 
Lichttoetreding, openheid, zichtlijnen en het 
voorkomen van kleine hoekjes dragen bij aan het 
maken van een kwaliteitsslag in de overgangen 
van de domeinen en daamee een prettiger 
reisbeleving. 
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CONCLUSIE EN ADVIES7.
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Case study 
Schothorst

Reflectie

Conclusie

Toekomstbeeld
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In dit hoofdstuk worden de conclusies 
getrokken uit de case study en de reflectie. Er 
wordt uitgezoomd naar een overkoepelender 
perspectief. Van hieruit worden eerst conclusies 
opgesteld voor het knooppunt type 3. 
vervolgens wordt een nog bredere blik 
gehanteerd bij het trekken van conclusies voor 
de het landelijk toekomstbeeld OV 2040. Er 
worden tevens advieze
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Het type-3 knooppunt wordt vanuit het 
Toekomstbeeld beschreven als een knooppunt 
dat het succes in reizigersaantallen (naar 
verwachting gaan) overschrijden en vragen om 
een schaalsprong in voorzieningen. Het 
ruimtebeslag van deze schaalsprong zorgt voor 
uitdagingen in de ruimtelijk inpassing. Meerlaags 
ruimtegebruik biedt kansen. Oplossingen 
hiervoor moeten zowel vanuit mobiliteitsoogpunt 
worden bekeken als vanuit stedelijk oogpunt.

Strategische plekken
De onderzochte locatie past bij velen uit dezelfde 
typologie; het betreft vaak knooppunten met een 
strategische plek in het netwerk - vaak 
ondergeschikt en sterk gelinkt aan een groter, 
centraler knooppunt. Ooit aangelegd om de 
omliggende (veelal suburbane) wijken te 
ontsluiten, maar tegenwoordig worden deze 
plekken steeds meer verdicht om de woon- en 
werkopgaven een plek te kunnen geven. 

De knooppunten zijn door hun strategische 
positie in het regionale netwerk zeer interessante 
locaties om de verstedelijkingsambities te 
verwezenlijken. Waar vroeger plek was voor een 
knooppunt in dienst van de stad, wordt nu 
gekeken hoe deze gebieden beter benut kunnen 
worden als onderdeel van de stad. Daardoor zien 
we bij een groot aantal knopen een spanning 
ontstaan tussen de ruimtebehoefte voor het 
functioneren van de mobiliteitsfuncties en de 
ruimtebehoefte voor stedelijke voorzieningen. 

Veel type-3 knooppunten dienen daarom richting 
2040 een ambitiesprong te maken. Dit vertaalt 
zich in opgaven in kwantiteit en kwaliteit.

Kwantitatieve opgaven
Een toename van gebruikers van de knoop zorgt 
voor een schaalvergroting in 
mobiliteitsvoorzieningen. Hierbij wordt prioriteit 
gegeven aan voetgangers en fietsers; door 
verdichting in de omgeving zullen meer mensen 
met de fiets of te voet hun 'first & last mile' 
afleggen. Hierbij horen royaal gedimensioneerde 
voetgangerszones en voldoende 
stallingscapaciteit voor fietsen - liefst zo dicht 
mogelijk op het reis- en ontvangstdomein. De 
stallingscapaciteit richting 2040 dient significant 
uitgebreid te worden (tussen de 50-100% erbij), 
met de mogelijkheid om ook daarna nog op te 
schalen.

Voor auto's is de kwantitatieve opgave moeilijker 
vast te leggen. Feit is, dat in een verdicht stedelijk 
gebied traditioneel autogebruik steeds minder 
past. Deelmobiliteit, regulering en meervoudig 
gebruik zijn middelen die gebruikt worden om de 
nieuwe opgaven vorm te geven. Aangezien de 
locaties vaak in laagstedelijke (buiten)gebieden 
gesitueerd zijn, blijft deze typologie interessant 
voor auto's. Deze situatie moet goed per locatie 
en in samenhang met de rol van het knooppunt in 
de stad en regio worden bekeken.

Als out-of-the-box optie passeerde nog een 
alternatieve denkrichting voor het ruimtegebrek 
de revue: verplaatsing van de voorzieningen en 
eventueel zelfs het knooppunt naar plekken waar 
nog wel ruimte gevonden kan worden. Dergelijke 
ingrepen lijken in de praktijk lastig toepasbaar, 
maar als de voorzieningen echt niet ingepast 
kunnen worden bij het knooppunt (zowel 
ruoimtelijk als financieel), is verplaatsing 
misschien een laatste alternatief.

Kwalitatieve opgaven
Het knooppunt fungeert meer als centraliteit in de 
stad. De functioneel ingerichte gebieden vragen 
om aantrekkelijker stedelijke verblijfskwaliteiten. 
Hierbij spelen vergroening, de interwijkse 
verbondenheid, aantrekkelijkheid en de sociale 
veiligheid een belangrijke rol. De gebieden 
rondom de knopen veranderen steeds meer in 
centraliteiten met een sterkere identiteit, zoals het 
duurzame, gemengde Hoefkwartier of 
campusstation Heyendaal. Het bijbehorend 
karakter en allure mag ervaren worden vanaf het 
moment dat men uit de trein stapt.

Oplossingrichtingen
Door de druk op de ruimte moet worden gedacht 
aan meerlaags ruimtegebruik. Dit lijkt voor 
sommige type-3 knopen nogal duur en ambitieus. 
Echter, door hun strategische positie is 
verdichting naar een dichtstedelijker omgeving 
veelal in lijn der verwachting. Hier passen 
dichtstedelijker oplossingen bij. 

7.1   Conclusie type-3 knooppunten
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Kansen in hoogteverschillen
Veel knooppunten kunnen het hoogteverschil 
tussen de perrons en de omgeving benutten in 
meerlaags ruimtegebruik. In de drie bekeken 
stations zien we half verhoogd, volledig verhoogd 
en volledig verlaagd voorbijkomen. Elk biedt zo 
zijn eigen ruimtelijke toepassingen, maar in de 
basis kan men zoeken naar meerlaagsheid in 
zowel de 'vervoerslaag' als de 'stadslaag'; onder 
(of op) de sporen of onder (of op) het openbaar 
gebied rondom de stations. Aandachtspunt is 
hierbij wel de aansluiting op omliggende 
bebouwing en de verbinding tussen beide lagen.

 

Kans in benutten ruimte met volledige 
verdiepingshoogte onder spoor, incl 
plint aan pleinen

Kans in niveaus verbinden met hellend 
maaiveld, taluds (en stijgpunten)

Kans in benutten ruimte met volledige 
verdiepingshoogte onder spoor, alleen 
langs spoorverbinding

Mogelijkheden verlengen/verbreden stads-
laag (biedt vervolgens mogelijkheden voor 
verbreding vervoerslaag)

Niveaus verbinden met overzichtelijke 
stijgpunten (hoogteverschil maakt hel-
lend vlak/taluds onwaarschijnlijk)

VOLLEDIG VERHOOGD/VERLAAGDHALFVERHOOGD/VERLAAGD

Mogelijkheden verbreding vervoerslaag 
(aandacht voor aansluiting omgeving en 
veiligheidsmarges)
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7.2   Terugkoppeling landelijk toekomstbeeld OV 2040

Aan de hand van de conclusies voor Amersfoort 
Schothorst en de type-3 knooppunten in het 
algemeen zijn enkele conclusies en adviezen 
opgesteld als terugkoppeling naar het landelijk 
toekomstbeeld OV 2040. 

Gebieden in dienst van de stad worden onderdeel 
van de stad
Door druk op de stedelijke ruimte wordt gezocht 
naar plekken om alle woon- en werkopgaven te 
laten landen. Bereikbaarheid is een belangrijke 
vestigings-voorwaarde. Mede om die reden zijn 
locaties dicht op knooppunten interessant voor 
gebiedsontwikkeling. Waar deze eerst met 
parkeerterreinen en versteende ruimten 
functioneerden in dienst van de stad, zien we deze 
gebieden nu onderdeel van de stad worden met 
ruimte voor groen, verblijfskwaliteit en stedelijk 
programma.

Knooppuntontwikkeling als integrale opgave
Het ontwikkelen van knooppunten en 
voorzieningen dient te worden benaderd als een 
integrale stedelijke opgave, waarbij de plek zowel 
een goed functionerende mobiliteitsknoop vormt, 
als een aangename plek in de stad. Om de 
stedelijke en mobiliteitsopgaven te laten landen in 
een compacte ruimte is het van belang dat partijen 
samen optrekken in de ontwikkeling van plannen. 
Zorg voor heldere afspraken tussen lokale 
overheid, ontwikkelaars en spoorse partijen over 
de mobiliteitsbehoeften in concrete getallen. 
Zodoende kan het ruimtegebruik beter worden 

ingeschat een daarmee scherper naar een 
oplossingsrichting gestuurd worden.

Hoogstedelijk gebied vraagt om hoogstedelijke 
oplossingen
Het toekomstbeeld van veel knooppunten vraagt 
om een verdichting naar een meer hoogstedelijke 
omgeving. Hierbij horen dan ook hoogstedelijke 
oplossingen en beleid. Denk hierbij aan meerlaags 
ruimtegebruik en prioritering van langzaam 
verkeer. Dit gaat samen met grotere investeringen 
in openbare ruimte en de infrastructuur, maar ook 
de normering rondom parkeren.

Ontwerpen van stromen; fietser en voetganger 
centraal
Om alle verplaatsingen logisch, comfortabel en 
veilig te maken, dient aandacht te zijn voor de 
ontvlechting van stromen en het ontwerpen voor 
de voetganger. Houd hierbij in gedachte dat vanuit 
elke modaliteit alle reizigers uiteindelijk 
voetgangers worden op het station. 
Ook de fietser is zeer belangrijk. Het aandeel 
'treinfietsers' lijkt gestaag te groeien richting 2040. 
Kwaliteit voor fietsers zit in voldoende 
parkeercapaciteit, liefst zo dicht mogelijk op de 
ontvangstdomeinen van het station en een zo 
direct mogelijke aansluiting op lange lijnen in het 
stedelijk netwerk, zoals regionale fietsroutes.

Secundaire locaties in het netwerk ontwikkelen zich 
steeds vaker als stedelijke hotspots met een eigen 
identiteit. De omgeving van deze knooppunten verandert 
van overstapmachine naar een bruisend stuk stad.

!
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Slag slaan in verduurzaming
Knooppunten kunnen een slag maken in 
duurzaamheid. De ambities zijn er, maar nu dienen 
deze nog in de praktijk te worden gebracht. Het 
handelingsperspectief kent slechts beperkte 
aandacht voor duurzaamheid. In de beoordeling 
van knooppunten zou hier meer aandacht aan 
kunnen worden besteed. Er liggen kansen voor 
energie opwekking en opslag, zeker wanneer 
uitwisseling met de omgeving wordt gezocht. 
Maar er zijn meer belangrijke pijlers, zoals 
materiaalgebruik, klimaatadaptatie, biodiversiteit, 
inclusiviteit en mobiliteit.

Vergroening als quick win
Er is flinke winst te behalen in vergroening van 
stationsgebieden. Het draagt bij aan het 
verminderen van hittestress, opvangen van 
hemelwater en bevordering van de biodiversiteit. 
Ook is het een belangrijk middel om de 
verblijfskwaliteit van het gebied te vergroten. 

Minimaliseren barrière
De spoorzone vormt meestal een barriere in het 
stedelijk netwerk. Rondom de knooppunten vindt 
hier juist samenkomst vanuit beide zijden van het 
spoor plaats, zowel in infrastructuur als in 
programma. Zoek daarom kansen in een nieuwe 
(sub)centraliteit in de stad Door de interwijkse 
verbindingen te verbeteren, kan de barrière 
geslecht worden. Al na gelang de 
investeringmogelijkheden kan hier gedacht 
worden aan het vergroten van de veiligheid in 

bestaande verbindingen, het verbreden van 
verbindingen of nieuwe verbindingen toevoegen. 
Voor deze laatste dient men te kijken naar een 
breder regionaal kader; de beste optie is niet per 
definitie ter hoogte van het knooppunt.

Plekken met identiteit
De verstedelijking rondom knooppunten betekent 
ook dat de plek meer lokaal karakter kan 
uitstralen. Het knooppunt is een toegangspoort tot 
een stedelijk gebied met een eigen identiteit, welke 
geëtaleerd kan worden bij aankomst. Van 
pittoreske dorpslocatie tot campus met 
internationale allure. Spoorse partijen en lokale 
stakeholders kunnen samen onderzoeken hoe een 
herkenbare reisbeleving samen kan gaan met 
lokale uitstraling. 

2040 is geen eindpunt
Het toekomstbeeld richt zich op het OV in 2040. 
Echter moet men waken dat dit niet als eindbeeld 
wordt gezien. Houd rekening met veranderingen  
in mobiliteit en ontwikkelingen rondom 
knooppunten. Door ruimtelijke oplossingen te 
kiezen met adaptief vermogen, kan het knooppunt 
en omgeving gemakkelijker worden aangepast aan 
nieuwe wensen. Het ontwikkelen van een robuust 
raamwerk van openbare ruimten biedt houvast 
voor kwaliteit in zowel de periode tot 2040 als de 
decennia erna.



102

BIJLAGEN8.
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A. Vragenlijst verdiepend onderzoek knooppunten

1. Welke publieke belangen dient dit knooppunt? 
Goede verbindingen naar randstad, woonwerk-verkeer. Goed alternatief voor 
woon-werkverkeer met auto. Goede ontsluiting voor onderwijs ROC/SOMT. 
Interwijkverbinding Schothorst/Zielhorst met centrum Amersfoort
Verbinding naar voorzieningen. 

2. Welke aanpassingen in functies/inrichting hebben op dit knooppunt al 
plaatsgevonden in de afgelopen 20 jaar en wat is het resultaat daarvan? 
3e perron toegevoegd, fietsenstalling verplaatst, intercitybediening sinds 20.., 
nieuwe inrichting oostplein hebben plaatsgevonden. In de toekomst gaat de 
aangrenzende wijk De Hoef-West transformeren van kantorenwijk naar 
gemengde stadswijk.
Herinrichting busstation.

3. Welk (middel)langetermijnbeleid van de gemeente/provincie geldt voor 
het knooppunt? 
Transformatie van aanliggende wijk De Hoef West naar gemengde stadswijk 
voor wonen, werken en scholing. 

4. Welke ruimtelijke en economische plannen zijn er lokaal, regionaal en 
landelijk met het knooppunt, is dat al vastgelegd in een gebiedsvisie? 
Structuurvisie de Hoef West:
• https://amersfoort.notubiz.nl/document/4945311/1#search=%22De%20

Hoef%20West%22
Ontwikkelkader:
• https://www.amersfoort.nl/web/file?uuid=0d803eac-6c0a-40ec-b6ae-

adb4e16a4e76&owner=a46adc0b-3fdf-46de-afba-
c11e346680c1&contentid=9427

• https://www.amersfoort.nl/web/file?uuid=c05fe6b1-4cd3-496a-bd56-
e0e22581e2a9&owner=a46adc0b-3fdf-46de-afba-
c11e346680c1&contentid=9428

• https://www.amersfoort.nl/web/file?uuid=a500d822-10d3-4148-abf0-
b62edddcf347&owner=a46adc0b-3fdf-46de-afba-

c11e346680c1&contentid=9429

a. Hoeveel (aanvullende) woningen/arbeidsplaatsen/magneten zijn er 
gepland en waar komen deze? 
Tenminste 2.500 woningen bovenop bestaande programma
Dit kan nog worden uitgebreid met een programma voor SOMT-campus. 
Daarbij gaat het om de groei van de SOMT-university, en het toevoegen van 
ca. 500 (studenten) woningen.  
b. Zijn er potentiele bedrijven/instellingen die zich bij of op afstand van 
het knooppunt willen vestigen (zit hier een trend in)? 
- Onderwijsinstellingen
• ROC, die zit er al, maar dat is voor hen wel een randvoorwaarde)
• SOMT wil groeien
- Bedrijven die samenwerken met de onderwijsinstellingen
c. Welke plannen zijn er op het gebied van OV en stations, maar ook 
klimaat/energie, fiets, voetgangers, verkeersstromen, etc. 
Nog geen concrete plannen, wel ambities
We onderzoeken een mobiliteitshub bij het station
Aandacht voor scooters (was nieuw voor mij, had ik nog niet eerder iemand 
horen noemen)
d. Welke koppelkansen (met bijv. gebiedsontwikkeling) zijn er rondom het 
knooppunt? 
Verbeteren voorpleinen in samenhang met de ruimtelijke 
ontwikkelingsopgave.  Aandacht voor betere interwijkverbinding die ook door 
stationsgebied loopt.

5. Welke publieke/private stakeholders zijn betrokken bij dit knooppunt?
a. Hoe zijn de eigendomsposities rondom het knooppunt? 
Gemeente is eigenaar van het stationsplein en openbare parkeerplaatsen. 
Deel van de parkeerplaatsen is verkocht aan ontwikkelaar. 
Overige gronden zijn in handen van private ontwikkelaars/beleggers

CONTEXT KNOOPPUNT 
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b. Hoe is de governance georganiseerd? 
Nog geen formele structuur gericht op verbetering station en directe 
omgeving. We zijn bezig te onderzoeken of een gebiedsorganisatie kan 
worden opgericht. 
c. Wat is ieders rol en verantwoordelijkheid? (visievorming, ontwikkeling, 
bouw, beheer/onderhoud, exploitatie, etc.) 

c1.   Is de rolverdeling voor alle partijen helder? 
Op zich genomen wel.
c2. Is dit ook het geval op snijvlakken van verantwoordelijkheden, zoals 
bijvoorbeeld de transfer? 
Interwijkroute voor fietsers- en voetgangers ook perrontoegang. Wie is 
verantwoordelijk voor veiligheid, kwaliteit en capaciteit?
Ik denk dat er daarnaast nog wel wat grijze vlakken zijn op het gebied van 
voorzieningen zoals fietsenstallingen, parkeerplaatsen, invalidentoegangen
c3. Is er een duidelijk aanspreekpunt voor het knooppunt voor derden? 
Niet expliciet, meerdere betrokken stakeholders.
c4. In hoeverre zijn er vanuit de Rijksoverheid eisen/wensen gesteld voor 
het knooppunt? 
Niet bekend.

6. Wat zijn de beelden van de verschillende stakeholders bij de doelen en 
opgaven en gewenste kwaliteitsniveau voor het knooppunt? 
Gezamenlijk beeld van kansen en knelpunten is vastgelegd in 
Handelingsperspectief.

7. Wat is de ruimtelijk structurerende behoefte op dit knooppunt? 
• Ruimtelijk verbinden van stadsdelen aan beide zijde van het spoor, d.m.v. 

infrastructurele, programmatische, materiële en visuele verbindingen. De 
ruimtelijke inrichting daarom aan de hand van ruimere verbindingen, een 
meer uitnodigende tunnelmonding en zichtlijnen.   

• Aan de oostzijde wordt met ontwikkeling van het Hoefkwartier een 
aanzienlijk stedelijk programma toegevoegd. 

• Het stationsplein wordt compacter. Deze plek dient wel als één open 
ruimte te worden ervaren met aantrekkelijke plinten rondom.

• Ontvlochten verkeersstromen rondom het knooppunt
• Ruimte maken voor groen
• Meerlaagse oplossingen voor inpassing programma, zoals verdiept of 

verhoogd plein of een extra tunnelverbinding
• Fietsenstalling als één centrale plek zo dicht mogelijk op de sporen, maar 

van het plein af. Alternatieven: onder het plein, tussen spoor en 
gebouwen, in omliggende gebouwen of onder sporen. 
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ANALYSE KNOOPPUNT (AAN DE HAND VAN HANDELINGSPERSPECTIEF) 

Handelingsperspectief + aanvullingen 
1. Toegankelijkheid (van modaliteiten zelf en looproutes) 
Voorzieningen zijn aanwezig (lift, hellingbaan, hoge busperrons). 
Vindbaarheid kan beter.
Vindbaarheid wordt groter issue door stedelijke ontwikkeling

2a. Drukte en transferveiligheid op perrons, (rol)trappen, liften, gangen, hal 
en andere looproutes in en rondom het knooppunt (inclusief 
fietsenstallingen, BTM-haltes, K&R, taxistandplaatsen, etc.) 
Transferveiligheid (op de perrons) scoort ruimte voldoende. In de zomer van 
2020 wordt een nieuwe beoordeling verwacht.

2b. Drukte op loop- en fietsroutes zal toenemen. Op verschillende locaties 
knelpunten bij kruising van de routes doen zich veiligheidsknelpunten voor 
die in de toekomst door toename in gebruik zullen verergeren.
 Logische en vanzelfsprekende wayfinding ontbreekt

3. Sociale veiligheid niet alleen vanuit station, maar ook omgeving van 
knooppunt 
Sociale veiligheidsbeleving is in lijn met conflicten in de omgeving. 
Verbeterpunten zijn mogelijk in de vormgeving.

4. Afstanden tussen voorzieningen en haltes/perrons 
a. Beschikbare ruimte (hoogte/diepte) rondom het knooppunt, o.a. voor:  fietsenstallingen 
tegen het station aan 
b. duurzame energievoorzieningen (laadinfrastructuur, wachtlocaties, etc.) 
c. alle modaliteiten en aanvullende mobiliteitsdiensten (bijv. zelfrijdend vervoer in 
toekomst, MaaS, deelmobiliteit, internationale bussen, treinvervangend vervoer) 
d. Bewegwijzering / duidelijkheid voor reiziger over welke functies zich waar bevinden 
e. Regionaal/landelijk aanbod vraagafhankelijk vervoer 
Ontvangstdomein ontbreekt; way-finding nog niet optimaal; 
ketenvoorzieningen liggen relatief ver uit elkaar. 
Qua voorzieningen scoort station goed, heeft alle voorzieningen passend bij 
type station.
Nog voldoende ruimte voor nieuwe vervoersconcepten. 

Bewegwijzering binnen station wellicht op orde, naar de omgeving geen. 

5. Aanwezigheid/kansen voor duurzaamheid, energietransitie, circulariteit 
a. Aanwezigheid/Kansen voor innovaties (bijv. andere manieren van 
toegang/betalen) 
Voldoende ruimte voor verbetering 
Nú nadenken over de toekomst. De ruimte is beperkt, dus we moeten nu 
creatief zijn in het nadenken hoe we de ruimte gaan benutten en hoe we deze 
voor de toekomst flexibel kunnen houden. 

6. Welke kansen en knelpunten volgen uit de toepassing van het 
handelingsperspectief op de huidige situatie van het knooppunt? 
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7. Op welke punten voldoet de kwaliteit van het knooppunt nu al 
onvoldoende? 
Met name de overzichtelijkheid van de (keten-)voorzieningen, 
omgevingskwaliteit, duurzaamheid en de voorzieningen voor fietsers en 
voetgangers.  

8. Welke voorzieningen zijn er nu al aanvullend op het knooppunt nodig? 
Plek voor scooters en oplaadpunten elektrische fietsen. Daarnaast is er 
behoefte aan voorzieningen voor eten&drinken en aangenaam wachten. 

9. Welke data (kwalitatief/kwantitatief) is beschikbaar om een inschatting 
te maken van de kwaliteit en opgaven van dit knooppunt? 
Het Handelingsperspectief en het belevingsonderzoek van NS en ProRail 
bieden een uitgebreid overzicht van samengebrachte data omtrent het 
knooppunt. Voor regionale en lokale data kan gebruikt worden gemaakt van 
online beschikbare GIS-data. Intensiteit van fietsers en hardlopers is via 
kaarten van Strava inzichtelijk te maken. Specifieke informatie over de 
ontwikkelingen die rondom het knooppunt plaatsvinden is data aangeleverd 
door de gemeente. Het gaat hier om aanvullende onderzoeken naar 
parkeerbehoeften en onderzoek naar de retailbehoefte. Verder brengt de 
gemeente de spoorse partijen in contact met de ontwikkelaars die rondom de 
knoop gaan ontwikkelen om samen tot oplossingen te komen voor de ruimte 
inpassing van het programma en randvoorwaardelijkheden van de openbare 
ruimte. 

10. Welke functie vervult dit knooppunt nu in het netwerk? 
Lokaal knooppunt

11. Welke functie vervult dit knooppunt nu in de omgeving? 
a. Welke bestemmingen zijn/komen rond dit knooppunt? En hoe worden 
deze bestemmingen vanaf het knooppunt bereikt? 
 Overwegend wonen aan de westzijde en kantoren en scholing aan de 
oostzijde. 

De oostzijde wordt ontwikkeld naar een gemengde woonwijk met meer 
wonen.
b. Welk voor- en natransport gebruiken reizigers van/naar dit knooppunt? 
59 % komt met de fiets
21 % komt te voet
14 % komt met de auto of taxi
  6 % komt met de bus

12. Welke relatie heeft het OV-knooppunt met andere OV-knooppunten? 
a. Waar komen mensen vandaan en gaan ze naar toe die over dit 
knooppunt reizen?

richting Amsterdam

richting Utrecht

bestemming 
Amersfoort CS

richting Vathorst, Zwolle

richting Hilversum 3%

27% 14%
45%

86%

12%

AMERSFOORT
 CS

AMERSFOORT
SCHOTHORST

ZWOLLE
GRONINGEN/LEEUWARDEN

APELDOORN / DEVENTER

‘s HERTOGENBOSCH 
EINDHOVEN

ROTTERDAM

DEN HAAG

GOUDA

UTRECHT

HILVERSUM

AMERSFOORT

AMSTERDAM/
SCHIPHOL

Amersfoort 
Schothorst

4 min.

33 min.

116 min.

44 min.

118 min.

50 min.

47 min.
48 min.

19 min.

19 min.

42 min.

61 min.

66 min.

76 min.
99 min.
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b. 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?
- Het reismotief: veruit de meeste reizigers zijn forensen; mensen die 
dagelijks naar en van hun werk gaan met de trein
Een deel van de reizigers (minder dan 30%) heeft een recreatief motief.
- Leeftijd gemiddeld: de meeste reizigers zijn tussen 20 en 44 jaar oud (dit 
past bij een station waar vooral forensen reizen)
c. Hoe kijken de gebruikers van het knooppunt nu aan tegen het 
knooppunt? 
Klanttevredenheid in orde. Wel worden het tekort aan fietsenstallingen, 
wateroverlast en sociale veiligheid meermaals genoemd als 
aandachtspunten. De herkenbaarheid van het station kan verbeterd, evenals 
de wayfinding. 

13. Welke fietsenstallingen zijn er rondom dit knooppunt, welk aanbod 
bieden ze, hoe worden ze gebruikt en hoe is de onderlinge samenhang 
ertussen? 
Aantal fiets parkeerplekken bewaakt en bezettingsgraad:
380 bewaakt (huidig) 
Bezettingsgraad 86% (2018)
8 Fietskluizen
Tevredenheid fietsparkeren bewaakt onbekend (2018)

Aantal fiets parkeerplekken onbewaakt en bezettingsgraad:
1240 onbewaakt (huidig)
Bezettingsgraad 108% (onbewaakt 36% (2018)
Tevredenheid fietsparkeren 

Prognose behoefte 2040:
2672 (bewaakt + onbewaakt) dus huidig (1620) is onvoldoende

14. Hoe functioneert de entree van het station (waaronder mate van 
gelijkwaardigheid tussen entrees)? 
De huidige entree mist herkenbaarheid. De toegang tot  het perroneiland zit 
verstopt in de Geintunnel. Het overzicht ontbreekt en dus wordt sterk geleund 
op de bebording. Er is geen duidelijke hoofdentree en de domeinen zijn niet of 
slecht herkenbaar. De overzicht op het plein ontbreekt met name aan de 
Hoefzijde, waar de fietsenstalling een groot deel van het zicht ontneemt aan 
naderende reizigers.
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1. Welke verandering heeft op dit knooppunt plaatsgevonden (vanuit het 
netwerk of de omgeving) of gaat er plaatsvinden? 
3e perron toegevoegd, fietsenstalling verplaatst, intercitybediening sinds 1997, 
nieuwe inrichting oostplein hebben plaatsgevonden, evenals het westplein 
(verplaatsing fietsenstalling van oost- naar westzijde). In de toekomst gaat de 
aangrenzende wijk De Hoef-West transformeren van kantorenwijk naar 
gemengde stadswijk.

2. Welke andere/aanvullende vraag brengt deze verandering met zich mee? 
• betere bereikbaarheid voor voetgangers en voor fietsers
• extra plekken fietsparkeren (ca.1600 -> ca. 2700)
• betere ontsluiting van perrons i.r.t. interwijkseverbinding; aanpak 

Geintunnel
• oriëntatie in gebied heldere domeinen en looplijnen
• stationsomgeving transformeren naar stedelijke omgeving door 

ontwikkelingen Hoef-West

3. Welke andere knooppunten in het netwerk zouden kunnen zorgen voor 
ontlasting/verlichting van de (toekomstige) transfercapaciteit van dit 
knooppunt? 
Amersfoort Centraal, Vathorst en Hoevelaken, Leusden

AANVULLENDE VRAGEN CASUS AMERSFOORT SCHOTHORST 
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1. 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)? 
a. Welke kansen liggen er voor innovatie richting 2040?
• Meer breedte in de verbinding onder de sporen door (door verbreding van 

tunnel of toevoeging extra tunnelverbinding. 
• Door ontwikkeling van het Hoefkwartier wordt de openbare ruimte aan de 

oostzijde bijna gehalveerd. Echter tegelijkertijd dienen er meer 
ketenvoorzieningen bij te worden geplaatst Dit is een uitdaging voor de 
ruimtelijke inpassing van programma. Het grootste ruimtelijke knelpunt 
zit hem in de inpassing van fiets- en auto parkeren. Kansen voor de 
inpassing zijn te vinden in meerlaags en gedeeld ruimtegebruik. Nieuwe 
deelmobiliteiten en lagere parkeernormen rondom stations zouden de 
druk op de parkeercapaciteit doen dalen, maar dit is nu nog onduidelijk of 
en in welke mate dit kan gaan plaatsvinden. Het verlies van 
intercitybediening kan ook invloed hebben op de reizigersaantallen en 
parkeercapaciteiten. 

• Verder laat de maat van de Geintunnel - onder de sporen door – weinig 
groei toe. Een verbreding of extra tunnelverbinding is hiervoor een 
oplossing.  

 
b. Op welke manier kan adaptief om worden gegaan met onbekende 
factoren en technologieën in de toekomst? 
Door te kiezen voor een duurzaam ruimtelijk principe kan en robuust  
openbaar raamwerk worden ontwikkeld voor het knooppunt, waarin ruimte 
ontstaat om in de toekomst ruimten aan weerzijden van het station en met 
name de verbinding onder/over de sporen aan te passen aan veranderende 
behoeften. Bij de ontwikkeling van stationsgebieden dienen oplossingen te 
worden toegepast die aan de huidige behoefte voldoen en toekomstige 
aanpassingen niet onmogelijk maken. 

2. Welke randvoorwaarden (kaders, beleid, proces, etc.) zijn nodig om de 
opgaven op dit knooppunt aan te pakken? 
De beperkte ruimte, de flinke ruimtelijke inpassingsopgave en onzekerheid 
over de intercitybediening in de toekomst vragen om een mate van flexibiliteit 
in de ruimtelijke uitwerking. Het knooppunt raakt verweven met het stedelijk 
weefsel. Het is dus van belang dat zowel de spoorse partijen, als gemeenten 
en lokale stakeholders (ontwikkelaars, omwonenden etc.) in het beginstadium 
samen optrekken bij het aangaan van een integrale opgave van stad en 
mobiliteit. Schets scenario’s, bereken de ruimtebehoefte zo concreet 
mogelijk. Vervolgens dient gezamenlijk constructief gewerkt te worden aan 
het inpassen van alle benodigde voorzieningen; samen zorg dragen voor 
passende oplossingen ipv de hete aardappel doorspelen.   

3. Welke bepalende ruimtelijke keuzes zijn nodig?
Ruimtelijke keuzes die gemaakt dienen te worden:
• stapelen functies,
• scheiden stromen reizigers en interwijks verkeer
• overkluizen, of ondertunnelen
• verbinding over/onder sporen verbreden of een nieuwe verbinding 

toevoegen
• afstand van ketenvoorzieningen van de reisdomeinen
• verdiept leggen van functies (onder meer onder sporen of maaiveld)
• aanhechting van verhoogd of verlaagd maaiveld op maaiveldhoogte 

omgeving

4. Welke vragen en lessen uit het onderzochte OV-knooppunt zijn 
toepasbaar op vergelijkbare knooppunten?
• Type-3 knooppunten vormen vaak strategische plekken in het netwerk. 

Dusdanig veranderen steeds meer locaties van suburbane 
uitbreidingsgebieden naar dichtstedelijke gemengde hotspots. Dit brengt 
druk op de ruimte met zich mee, in zowel kwantitatieve als kwalitatieve 
opgaven. 

CONCLUSIE EN ADVIES 



111

• De gebieden transformeren van vervoersmachine naar stedelijk gebied 
met verblijfskwaliteiten en voorzieningen. Dit vraagt om een integrale 
benadering van stad en mobiliteit en aandacht voor de verblijfskwaliteit. 
Hoogstedelijke gebieden vragen om hoogstedelijke oplossingen

• De knooppunten kennen veel verhard oppervlak. Groen toevoegen is van 
belang voor onder meer absorptie van hemelwater, voorkoming van 
hittestress en biodiversiteit. Ontvlechten van verkeersstromen voor een 
veilige ontsluiting van het knooppunt. Geef voorrang aan voetgangers en 
fietsers bij inrichting

• Benut de hoogteverschillen tussen sporen en de omgeving. Hierbij zit 
verschil in aanpak tussen knopen met een volledig en half verhoogd/
verlaagd spoor. 

• Besteed aandacht aan de identiteit en allure van de plek. Het knooppunt  
wordt niet alleen meer een verblijfsplek die om kwaliteiten vraagt, maar is 
ook de gateway tot een bepaald gebied. De identiteit van het gebied kan 
vaak beter gemanifesteerd worden bij aankomst. 

5. Welke verdiepende onderzoeken zijn nog nodig voor dit (type) 
knooppunt(en)? 
• Voor Amersfoort Schothorst dient scherper gekeken te worden naar de 

kwantitatieve opgaven omtrent autobewegingen en parkeren. Aandeel 
deelauto’s, meervoudig gebruik, 

• Voorspelling van nieuwe interwijkse verkeersstromen die zullen ontstaan 
als het Hoefkwartier is ontwikkeld en hoeveel extra verplaatsingen de 
nieuwe functies rondom het knooppunt hebben vanuit de omliggende 
wijken.

• Er kan nog veel winst geboekt worden op duurzaamheidsvlak:
- Er zal gekeken moeten worden naar de meest effectieve en duurzame  
 manier om wateroverlast te voorkomen in de toekomst. Permeabeler  
 oppervlak zal helpen, maar water uit de wijde omgeving stroomt nu naar  
 dit punt. Misschien is er meer nodig dan alleen een lokale aanpassing.

- Onderzoek naar verhoging van biodiversiteit in en om stations ism een  
 stadsecoloog.
- Kansen onderzoeken voor collectieve energiesystemen; wat is de  
 potentie van verbinding zoeken met omliggende gebouwen voor  
 uitwisseling en opslag van thermische en elektrische energie?
- Urban mining: waar in de regio kunnen bouwmaterialen voor  
 ontwikkelingen op en aan het station worden gewonnen? 
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B. Klankbordgroepsessie 

BEHOEFTEN 
• verbreding tunnelverbinding
• verhelpen wateroverlast Geintunnel
• verbetering overzichtelijkheid en comfort
• aantrekkelijker openbare ruimte
• verbeterde veiligheid; sociaal en ver-

keersstromen
  
• integratie knooppunt en stedelijke omgeving
• goed gefaciliteerd deur-tot-deur transport
• ontvlechten verkeersstromen 
• meer verblijfskwaliteit en (stedelijke)  

voorzieningen
• kortere keertijd bussen
• snelle verbinding centrum
• aansluiten op gemeentelijke  

duurzaamheidsambities

1. Hoe kunnen we de organisatie van de vervoersstromen op en  
rondom het knooppunt verbeteren?

2. Hoe kunnen we het knooppunt beter faciliteren voor fietsers? 

• ontvlechting van voetgangers- en fietsersstromen
• betere bewegwijzering/ informatievoorziening
• bredere tunnel/interwijkverbinding
 
• verkeer op twee hoogteniveaus 
• bussen naar Zielhorsterweg
• stallingsruimte westzijde
• reiziger completer te faciliteren 
• deelmobiliteit (auto, fiets, pendelbus); gemak en eenvoud
• station verdiepen 
• logischer route voor bereiken sporen
• station verplaatsen
• geen wateroverlast tunnel

• ontvlechting van voetgangers- en fietsersstromen
• bredere tunnel/interwijkverbinding
 
• fietsenstalling direct onder perron
• stalling oostzijde
• app-ondersteuning t.b.v. stallings- en overstapcomfort

In juni is een klankbordsessie georganiseerd, waar-
in lokale stakeholders konden aangeven waar hun 
behoeften ten aanzien van het toekomstig knoop-
punt liggen. Tevens is aan de hand van enkele vra-
gen getest of oplossingsrichtingen breed gedragen 
worden en welke eventueel over het hoofd gezien 
zijn. Er bleek dat de meeste elementen reeds onder-
deel maakte van de studie.
De vaker voorkomende commentaren zijn onder-
streept.
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3. Hoe kunnen we een aantrekkelijker stationsentree creëren? 

• entree uit tunneltje halen en duidelijk herkenbaar maken
• onderscheid reiziger en interwijks verkeer
• aantrekkelijke looproute
 
• overkapping (ook voor busstation?)
• entreegebied als onderdeel van omliggende wijken
• aantrekkelijke inrichting openbare ruimte
• verblijfskwaliteiten openbare ruimte 
• duidelijkere afspraken ambulante handel
• voorzieningen voor jongeren
• horeca/restauratieve functies

4. Hoe kunnen we duurzaamheidsaspecten versterken? 

• station als visitekaartje voor duurzame omgeving
• klimaatadaptief: wateroverlast tunnel voorkomen
 
• meer OV-fietsen en overige deelmobiliteit
• vergroenen openbare ruimte, natuurinclusief
• station als knoop in energie- en waternetwerken (productie/opslag)
• materiaalpaspoorten
• gebied neerzetten als demonstratielocatie / ‘ urban lab’ 
• toegankelijkheid minder validen
• bijdragen aan verbinden van omliggende wijken

5.Hoe ziet u de rol van Amersfoort Schothorst ten opzichte van 
overige knooppunten in de regio? 
• station verplaatsen (naar splitsing spoor) voor grotere toekomstbestendig-

heid 
• Amersfoort Centraal blijft belangrijkste knooppunt
• Schothorst belangrijk als station temidden van vele woonwijken A’foort-

Noord; aandacht facilitatie fiets-, loop- en busaansluitingen
 
• Vathorst, Hoevelaken, Barneveld als P+R voor de regio
• rol Ponlijn betrekken in regionet
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C. Ruimtebeslag

12.4m²
per 16 ca. 0,8 m² per fiets

25.0m²
per 1

Fietsparkeren kan enkellaags en 
dubbellaags worden ingericht. Met het oog 
op efficient ruimtegebruik heeft 
dubbellaags de voorkeur. Dit kan overdekt 
op maaiveld of verdiept in een kelder 
worden toegepast. Per plek kan tussen de 
0,6 - 1,0 m2 gerekend worden, afhankelijk 
van type fiets en stallingsmethode. 

voor autoparkeren wordt een parkeervak 
van 5 x 2,5 m aangehouden. voor de 
routing over het terrein/garage dient nog 
eens 12,5 m2 per plek in acht genomen te 
worden. In meerlaagse pakeerconstructies 
kan dit getal hoger uitvallen vanwege 
hellingbanen en trappen/liften.

• trappen ter ontsluiting van de 
perrons dienen tenminste 2,4 m 
breed te zijn. 

• Ruimtereservering bovenaan en 
onderaan de trap 

• afmetingen van de liftkoker biedt 
tenminste plek voor brancard voor 
nood- hulpdiensten

• ruimtereservering bovenaan en 
onderaan de lift voor wachtenden

• afmeting poortje: 0,8m (h.o.h) 
• bijbehorende ruimtereservering 

rondom

• grondoppervlak automaat: 0,42 m² 
• bijbehorende ruimtereservering = 2,5 m¹ 

voor rijvorming voor automaat
• zowel in wand ingebouwd als vrijstaand 

fietsparkeren   ca. 0,8m²/plek

autoparkeren   ca. 25m²/plek

trappen perronontsluiting
min. 2,4 m breed

lift

OVCP en paaltjes Kaartverkoopautomaat

VUISTREGELS
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VINGEROEFENING INPASSING FIETSPARKEREN (BIJ BENADERING)

BENODIGD: CA 2700 STALLINGEN

zoekgebieden:
• onder plein oost
• in parkeerhub-gebouw
• langs het spoor
• onder de sporen, aansluitend op huidige 

tunnel
• onder verhoogd K+R pleintje langs de 

Zielhorsterweg (westzijde)

Het inpassen van de benodigde fietsenstallingen 
met de ambitie om de oostzijde van het station 
vrij van stallingen te houden is één van de 
voornaamste opgaven richting 2040. Hiervoor is 
op basis van de vuistregels en de grof gemeten 
beschikbare oppervlakten en vingeroefening voor 
oinpassingsmogelijkheden uitgevoerd.

aan de behoefte voldoen onder meer de volgen-
de opties:
• ondergrondse stalling onder plein
• ruim 1 etage in beoogde parkeerhub
• onder sporen en K+R-pleintje
• onder en langs sporen
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+1

+1

+2

Om de ambitie gap te overbruggen zijn per cate-
gorie maatregelen opgesteld. 

PLAATS

BEREIKBAARHEID & 
FUNCTIEMENGING

LIGGING IN DE 
OMGEVING

OMGEVINGS- 
KWALITEITEN

P

Aansluiting op bovenlokaal netwerk

Verbeteren interwijkverbinding

Toevoegen groen 

Deelauto’s faciliteren

Buurtfuncties aangrenzend aan 
stationsomgeving

Toevoegen programma

Parkeren beleid omgeving 

Extra interwijkverbinding

Herkenbare materialisatie 

Lokale bereikbaarheid

MAATREGELEN PER CATEGORIE

D. Maatregelen 
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+2

+2

+1

OV-KNOOP

DOMEINEN EN HUN 
POSITIE EN ORIEN-
TATIE

DUURZAAMHEIDSEISEN

VEILIGHEID
KNOOP

PV-panelen op station

Helder en herkenbaar 
ontvangstdomein

Intuïtieve wayfinding

Overzichtelijk stationsplein Breedte perrons (?)

Piekhemelwateropvang

Ruimte voor ambulante handel 
langs loopverbindingszone

Verminderen energieverbruik Aansluiten op warmtenet
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MOBILITEIT

BUS/TRAM/METRO

FIETS

AUTO

VOETGANGER

Fietsparkeren op maaiveld

Busstation als prettige verblijfsplek Lokale shuttle service 

Kiss en ride plekken

Overzichtelijke loopverbindingszones 

Fietsparkeren ondergronds

Parkeren in HUB

Ontvlochten routing

Fietsparkeren inpandig

+1

+2

+0

+2
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MENS

TOEGANKELIJKHEID

KLANTTEVREDENHEID

VEILIGHEID SOCIAAL

Maatvoering voldoende om 
congestie te voorkomen

Zicht op openbare ruimte

Toegankelijk voor mindervaliden

Geen blinde plekken

Zichtbaar station in verdichte omgeving

Aangename wachtruimte, 
veilige omgeving

Uitnodigende ontvangst- 
en omgevingsdomeinen

Verlichting 

+1

+1

+1
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E. Aanvullende duurzaamheidsmaatregelen ter overbrugging GAP

SMART lighting

Luchtkoeling via 
ondergrondse ruimteOndergrondse 

energieopslag

Draadloos laden 

Energiegebruik minimaliseren

Laadstations 

Warmtenet

Lokaal energie opwekken

Energie
Zon orientatie

Draadloos laden 1

1

Energiegebruik minimaliseren2

2

2

Collectieve thermische systemen3

3

3

Laadstations4

4

Luchtkoeling via ondergrondse ruimte5

5

Bij het draadloos opladen van een hybride wordt gebruik 
gemaakt van een inductieve oplaadmethode, door middel 
van een laadstation in de grond. Wanneer de bus op dit 
laadstation parkeert, start het laden automatisch. Met een 
hybride systeem is de bus na een laadtijd van slechts 7 
minuten in staat om een route van 10 kilometer af te leggen.

In en rondom het station wordt veel energie verbruikt en het 
is ook niet meer mogelijk om zonder te kunnen. Maar er 
wordt ook veel energie zonder dat we daar iets voor terugkrij-
gen. Dit is het zogenaamde sluipverbruik. Om sluipverbruik 
tegen te gaan, is het belangrijk te weten welke elementen en 
apparaten veel energie verbruiken. Waarna deze met zuinig-
ere alternatieve kunnen worden vervangen of niet meer 
terugkomen. Op deze manier kan er veel energie worden 
bespaard.

Denk bijvoorbeeld aan SMART lighting die uit of gedimd 
wordt wanneer een plek nauwelijks gebruikt wordt.

Onderzoeken of en hoe de stationsomgeving kan aan sluiten 
op het warmtenet en ondergrondse energieopslag. Met een 
warmtenet wordt er gebruikgemaakt van de warmte die 
vrijkomt in elektriciteitscentrales of bijvoorbeeld bij het 
verbranden van afval. Deze warmte is een vorm van energie 
die wordt gebruikt om water te verwarmen dat via het 
warmtenet naar woonwijken en bedrijven wordt geleid. Hier 
wordt dit vervolgens gebruikt voor de verwarming van het 
station. Afgekoeld water stroomt vanuit het station weer 
terug naar het warmtenet waar het opnieuw wordt 
opgewarmd. 

Bij ondergrondse energieopslag of warmte-koudeopslag 
(WKO) wordt energie, warmte of koude, opgeslagen in de 
bodem. Grondwater wordt uit diepere watervoerende lagen 
(aquifers) onttrokken en weer teruggepompt. Via een 
warmtewisselaar in het station wordt de warmte of koude 
afgestaan aan het secundaire systeem van dit gebouw. Het 
energieverbruik wordt hierdoor gereduceerd èn het 
grondwater wordt gebruikt en niet verbruikt.

Slimme, snelle laadpalen die gebruik kunnen maken van 
aanwezige zonnepanelen. Die zowel toepasbaar zijn voor 
fietsen als auto’s.  

In ondergrondse ruimtes zoals kelders of parkeergarages is 
de lucht koeler. Daarom wordt de lucht in de ondergrondse 
ruimte aan gezogen en gekoeld, waarna het minder hoeft te 
worden behandeld door de klimaat installatie waardoor er 
weer energie kan worden bespaard. 

Lokaal energie opwekken6

6

Het dakoppervlak van het stationsgebouw en perronkappen 
gebruiken om lokaal energie op te wekken door gebruik te 
maken van PV-panelen of zonnecollectoren. Deze energie 
kan gebruikt worden voor de voorzieningen op perrons zoals 
reizigersinfo, verlichting, enz.

Modulair bouwen

Klein inzamelings- en uitwisseling-
spunt (geen ruimte voor 

grootschalige goederenvervoer)

Materiaal bewust

Urban mining

circulaire materialen voor bestrating; 
herbruikbaar en gemakkelijk aanpas-

baar aan veranderende wens

toepassen circulaire materialen 
draagt bij aan identiteit van het 
station en de stationsomgeving

door urban mining toepassen van 
lokale matrialen draagt bij aan 
identiteit van het station en de 

stationsomgeving

eisen aan F&B voorzieningen betreft 
minimale verspilling en plastic 

gebruik (eigen koffiemok, take-away 
in circulaire bakjes/bekers) 

laagdrempeliger maken van opknap-
pen / werkend maken van producten 
(bijv. kleding, horloges, computers) 

door reparatieplekken aan dagelijkse 
route te plaatsen . zodanig kans op 

weggooien verminderen
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Duurzame mobi-
liteit Duurzame mobiliteit

Heldere loopverbindingroute

Extra fietsenstallingen 

Energiezuinige treinen

Scheiden van verkeerstromen  

Verbinding naar centrum en hot spots 

plekken voor rust creeren in 
drukke omgeving

Obstakel vrije verbinding tussen 
mobilisaties vormen

Autonoom verkeer
Hybride bus

Nieuwe vormen van mobiliteit
Deelauto’s

Ruimte reservering spoortracé 

Alternatieve brandstoffen1

1

1

Routing2

2

2

2

Toekomstige uitbreiding 3

3 3

Nieuwe vormen van mobiliteit4

4
4

4

Verblijfskwaliteit 5

5

5

Het toepassen van hybride systemen waarbij deze opgelad-
en kunnen worden via een laadstation in de grond. Maar ook 
de actieradius heeft wanneer er nog geen volledig laad 
netwerk is aangelegd.

Het gebruiken van elektrische auto’s en de daarvoor beno-
digde oplaadt capaciteit in de vorm van snelladers in de 
openbare ruimte.

Het gebruiken van waterstof als alternatieve brandstof vorm. 
Waarbij overtollige elektriciteit op piekmomenten kan worden 
omgevormd naar waterstof. 

Helder en obstakel vrije routes door alle domeinen van het 
station zorgen voor een aangenamer ervaring. Daardoor 
hebben zowel reizigers die dagelijks gebruik maken van het 
station als reizigers die voor het station voor het eerst zien 
een prettige ervaring.  

Het creëren van heldere en aantrekkelijke verbindingen naar 
het centrum en andere hot spots in het gebied. Waarbij 
gefocust wordt op langzaam verkeer zoals fietsers en 
voetgangers. 

Met de transformatie van het station dient rekening 
gehouden te worden met toekomstige opschaling van 
diverse mobiliteitsvormen zoals het spoorverkeer. Om te 
faciliteren in een groeiende vraag. 

Uitdagingen voor de korte termijn is het opschalen van de 
fiets voorzieningen rondom het station. 

Het delen van een auto is niet een van de nieuwere vormen 
van mobiliteit maar zeker waardevol om mee te nemen bij 
het opstellen van een parkeernorm voor toekomstige 
ontwikkeling van het gebied. 

Het implementeren van autonome voertuigen heeft effect op 
de inrichting van de openbare ruimte. Hierdoor kan meer 
ruimte vrijgespeeld worden voor onder andere groen en 
recreatie.

Ruimtereservering voor nieuwe vormen van mobiliteit zoals 
het toepassen van drones voor zowel goederen als personen 
transport. Een landingsplantvorm op het station als centraal 
punt in de omgeving.

Het buiten het creëren van soepele overgangen tussen 
verbindingen en stromingen is het ook belangrijk ruimte te 
creëren om te verblijven als overgang tussen de 
verschillende vormen van mobiliteit. 

Door het bewust scheiden van verkeersstromen kunnen 
routes als prettig worden ervaren. Maar het bewust samen 
brengen van gemoderniseerd en langzaam verkeer creëert 
bewustzijn en draag bij aan de alertheid van verkeer 
deelnemers. 

MAILSALON

Inclusief

ruimte voor ontmoeten langs 
de hoofdverbinding

multifunctioneel ruimtegebruik van 
omgevingsdomein, stationsplein/ 
shared space (voorkom belemmerin-
gen bereikbaarheid station, maar maak 
gebruik van deze goed bereikbare plek 

voor evenementen. vaak beperkte ruimte 
en veel mensen; daarom ruimte 

meervoudig benutten indien mogelijk) 

station goed toegankelijk voor 
minder validen

manifestatie van lokale identiteit 
op en om station (binnen regle-

ment NS-Stations)

barriere spoorzone minimal-
iseren; verbinden van stads-

delen

barriere minimaliseren door fysieke 
verbindingen (tunnels, traverses, 

passarelles) of stadslaag toevoegen 

heldere en veilige inrichting verbindingen 
over en onder spoor (zowel interwijkse als 

ontsluitende functie)

interactieve plinten

zicht op openbare ruimte: 
sociale controle 24/7

omgaan met cultuur-
historische waarden 

functies in en rondom station 
die bijdragen aan daily urban 

system

Minimale barrière 1 Actieve plint2 Manifestatie identiteit 3 Toegankelijkheid4 Multifunctioneel ruimtegebruik5

Verbinden van de stadsdelen over het spoor op verschillende 
niveaus zowel fysiek in de vorm van de tunnel of brug. Het 
creëren van een verbinding met programma en visuele 
verbindingen door middel van zicht lijnen.

Met het vormen van een heldere en veilige inrichting wordt 
de barrière werking van het spoor geminimaliseerd. 

Het toevoegen van verschillende functies en voorzieningen 
zorgen voor een actieve plint.

Met een actieve plint ontstaat er sociale controle gedurende 
de hele dag.

Omgaan met en zichtbaar maken van culturele en historie 
waarde van de omgeving.

Het creëren van een herkenbaar station met een eigen 
identiteit zowel binnen als buiten het station. 

Verhouding tussen generieke herkenbaarheid en 
leesbaarheid van het station en de lokale identiteit.  

In een vergrijzende samenleving dient er extra rekening 
gehouden te worden met de toegankelijkheid van het station 
in ten opzichte van ouderen en mindervalide. 

Denk hierbij aan de vindbaarheid van een lift of hellingbaan. 

Het station staat in dienst van haar gebruikers waarbij 
gebruiksgemak en helderheid centraal staan.

Met een toenemende druk op en rondom het station is het 
zaak dat kostbaar en efficiënt wordt omgegaan met de 
ruimte. Door gebruik te maken van gelaagdheid van functies 
in de ruimte en plekken beschikbaar maken voor meerdere 
activiteiten ontstaan er gedeelde plekken. 

Door de ruimte multifunctioneel in te richten kan er ruimte 
worden bespaard. Echter mag het toevoegen van 
programma en functies niet ten kosten gaan van de 
bereikbaarheid van het station. 

Daily urban system6

Het bevat functies en voorzieningen die aansluiten op de 
daily urban systems van haar gebruikers. Denk hierbij aan 
voorzieningen die aansluiten bij verschillende reizigerstypes 
zoals woon-werkverkeer en studenten.  

Functies in een compact stadsdeel rondom het station 
voorzien in de dagelijkse behoefte en liggen dan ook op de 
route naar het station. 
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Comfortabel en 
overzichtelijk 

ontsloten station

• bredere of meervoudige perronontsluiting
• bredere loopverbindingsroute tussen beide 

zijden van het station
• herkenbare domeinen
• herkenbare zichtbare hoofdentree
• overzicht en intuïtieve wayfinding tussen reis- 

en omgevingsdomein
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+2

+2

+1
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OV-KNOOP

BEREIKBAARHEID & 
FUNCTIEMENGING

DOMEINEN EN HUN 
POSITIE EN ORIEN-
TATIE

LIGGING IN DE 
OMGEVING

DUURZAAMHEIDSEISEN

OMGEVINGS- 
KWALITEITEN

VEILIGHEID
KNOOP

P

Aansluiting op bovenlokaal 
netwerk

Helder en herkenbaar 
ontvangstdomein

Intuïtieve wayfinding

Overzichtelijk 
stationsplein 

Breedte perrons en 
ontsluiting

Verbeteren 
interwijkverbinding

Toevoegen groen 

Deelauto’s faciliteren

Ruimte voor ambulante handel 
langs loopverbindingszone

Buurtfuncties aangrenzend 
aan stationsomgeving

Toevoegen programma

Parkeren beleid omgeving 

Verminderen 
energieverbruik

Extra interwijkverbinding

Herkenbare materialisatie 

Lokale bereikbaarheid

Aansluiten op warmtenet

F. Oplossingsprincipes getoetst aan maatregelen
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MENS TOEGANKELIJKHEID

KLANTTEVREDENHEID

VEILIGHEID SOCIAAL

+1

+1

+1

MOBILITEIT BUS/TRAM/METRO

FIETS

AUTO

VOETGANGER

+1

+2

+0

+2

Fiets parkeren op 
maaiveld

Busstation als prettige verblijfsplek Shuttle service De Hoef 

Kiss en ride plekken

Overzichtelijke loopverbind-
ingszones 

Fiets parkeren ondergronds

Parkeren in HUB

Ontvlochten routing

Fiets parkeren inpandig

Maatvoering voldoende om 
congestie te voorkomen

Zicht op openbare ruimte

Toegankelijk voor 
mindervalide 

Geen blinde plekken

Zichtbaar station in verdichte 
omgeving

aangename wachtruimte, 
veilige omgeving

uitnodigende ontvangst- 
domeinen en omgeving

Verlichting 



126

+1

+2

+1

+2

+2

+1

PLAATS

OV-KNOOP

BEREIKBAARHEID & 
FUNCTIEMENGING

DOMEINEN EN HUN 
POSITIE EN ORIEN-
TATIE

LIGGING IN DE 
OMGEVING

DUURZAAMHEIDSEISEN

OMGEVINGS- 
KWALITEITEN

VEILIGHEID
KNOOP

P

Aansluiting op bovenlokaal 
netwerk

Helder en herkenbaar 
ontvangstdomein

Intuïtieve wayfinding

Overzichtelijk 
stationsplein 

Breedte perrons en 
ontsluiting

Verbeteren 
interwijkverbinding

Toevoegen groen 

Deelauto’s faciliteren

Ruimte voor ambulante handel 
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Verminderen 
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Extra interwijkverbinding

Herkenbare materialisatie 

Lokale bereikbaarheid

Aansluiten op warmtenet

Veiliger ontvlochten ver-
keersstromen voor m.n. 
voetgangers en fietsers

• focus rondom het station op toenemend per-
centage gebruikers te voet en te fiets

• scheiding van stromen op stationspleinen aan 
beide zijden

• scheiding van stromen in verbinding onder 
spoor door

• scheiding door ongelijke kruising van stromen
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Uitbreiding stallings-
capaciteit en overstap-

comfort fietsers

• fietsenstallingen zo dicht mogelijk bij 
ontvangst- en reisdomeinen

• echter, zoveel mogelijk weg uit maaiveld
• goede, ontvlochten aansluiting op lokaal en 

regionaal fietsnetwerk
• deelfietsen aantrekkelijker
• faciliteiten voor e-bikes, bakfietsen etc
• mogelijkheid voor groei (of krimp) van de 

capaciteit in de toekomst
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betere verwevenheid met 
de stad 

• hogere verblijfs- en verplaatskwaliteit van het 
maaiveld: ingericht voor voetgangers en één 
totale ruimte

• aandacht voor relatie tussen plint en open-
bare ruimte

• knooppunt en omgeving als stedelijk brand-
punt met versterkte wijkverbindende kwalitei-
ten

• veilig stuk stad
• groener stuk stad
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verhoogde duurzame en 
adaptieve kwaliteiten 

• inzetten op klimaatadaptatie, met voorkomen 
wateroverlast en verbeteren microklimaat als 
belangrijkste speerpunten 

• vergroenen stationsomgeving tbv biodiversi-
teit, waterretentie/-absorptie en microklimaat 

• inzetten op energieneutraal: opwekken en 
mogelijk opslaan van energie (zowel elek-
trisch als thermisch) via PV-panelen en wko

• toepassen van circulaire materialen en 
stromen

• inclusieve, verbindende functie voor de stad
• adaptief vermogen: systemen en ruimte uit-

gerust voor mogelijke toekomstige verand-
eringen 
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• halfverhoogd pleinals lange loper naar oostelijk 
perron

• mogelijkheid tot programma onder verhoogd 
maaiveld, zoals fietsenkelder

• aandacht voor inpassen hoogteverschil met be-
houd van ervaren openbare ruimte als één ge-
heel

• randen openbare ruimte dienen zeer aandachtig 
ingepast te worden

• beplanting in volle grond beperkt

VERHOOGD PLEIN

G-1. Oplossingsprincipe: Plein op nieuwe hoogte
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• tunnelverbinding uitnodigender
• meer verdiepingshoge plinten (kans 

toevoegen programma)
• duidelijke scheiding stationsplein en  

omliggende functies
• kans op bredere, meer open tunnel- verbinding
• beplanting in volle grond mogelijk op plein
• randen openbare ruimte dienen zeer aandachtig 

ingepast te worden

VERLAAGD PLEIN



136

• flauwe helling naar halfverdiepte tunnel en 
hafverhoogde perron

• steile verblijfsruimte er tussen in
• uitnodigender toegang tot zowel tunnel als per-

ron
• groot deel van plein op huidig maaiveld
• groenontwikkeling kan op veel volle grond

TALUDLANDSCHAP HOOG/LAAG
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• onder openbare ruimte een volledig verdiepte 
laag programma aanleggen

• dicht op reisdomein
• ontvlochten routing voetganger/fietser
• beperkt opschaalbaar
• beperkte beplanting op volle grond mogelijk

ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN
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• nieuwe onderdoorgang onder sporen speciaal 
voor reizigers

• scheiding reizigers en interwijks verkeer
• optie voor voorzieningsruimte tussen beide tun-

nels in

TWEEDE TUNNEL NAAST BESTAANDE

G-2  Oplossingsprincipe: Nieuwe verbinding onder spoortraject door
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• grote brede onderdoorgang als aantrekkelijke 
verbinding tussen beide zijden

• ruimte voor verblijf en voorzieningen onder het 
spoor

DOORGETROKKEN VERLAAGD PLEIN 
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• nieuwe onderdoorgang onder sporen voor zowel 
reizigers als interwijkse verplaatsing

• doorwaadbaarder stedelijk netwerk 
• ontlasting verkeersstromen op stationsplein
• extra toegang tot sporen, echter ver gelegen van 

centrale stationsentree

TWEEDE TUNNEL AAN EINDE VAN SPOOR
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• nieuwe verbinding voor met name reizigers, 
maar ook bruikbaar als interwijkse verbinding

• zal geen hinder ondervinden van wateroverlast
• verbinding met overzicht over omgeving
• kansen om in hoogstedelijk gebied ana te haken 

op een tweede of verhoogd maaiveld

TRAVERSE OVER SPOREN TOEVOEGEN
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• voorzieningen dicht op reisdomeinen
• bouwvolume maakt knooppunt herkenbaar
• sterk in combinatie met aangepaste tun-

nelverbinding/traverse

GEBOUWD VOLUME  OP/AAN STATION

G-3 Oplossingsprincipe: gebouwd volume aan/rondom knooppunt
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• door gebouwd volume op te schalen naar een 
volume dat zich over de sporen manifesteert, 
kan meer programma worden onder gebracht

• extra herkenbaar
• tevens verbindende functie tussen de wijken en 

extra perronontsluiting mogelijk
• gebouwd volume kan ook alleen een overkap-

ping zijn. Deze kan dienst doen als groenopperv-
lak met waterretentie of als dak met PV-panelen 
om bij te dragen aan een energieneutraal station

GEBOUWD VOLUME  OVER/AAN STATION (XL)
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• voorzieningen dicht op reisdomeinen
• bouwvolume maakt knooppunt herkenbaar
• vaak in combinatie met aangepaste tun-

nelverbinding/traverse

PLINTEN IN AANLIGGENDE GEBOUWEN



145



146

15 juli 2020

Ontwerp en studie

Karres en Brands
Jasper Nijveldt
Caspar Lysen
Menno van der Heijden

In samenwerking met

Gemeente Amersfoort
Karen Ammerlaan

NS Stations
Martine van der Voort - de Vries

ProRail
Frank Barel
Sandra Nikkelen-Belde
Arjan Breman

Provincie Utrecht
Ewout Fennis

College van Rijksadviseurs (CRa)
Mike Emmerik

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Jane Fain

Opdrachtgever

Provincie Utrecht  (namens Kernteam Ketens  
en Knopen)

Colofon



147



Mussenstraat 21
 1223 RB Hilversum 
The Netherlands

info@karresenbrands.nl
karresenbrands.nl

Karres en Brands
Landscape architecture 
Urbanism



 

Type 4 
Enschede de Eschmarke 
Enschede Kennispark 

 
 



Type 4 casestudy: 
Enschede De Eschmarke
en Enschede Kennispark

Juli 2020

Handelingsperspectief Ketens 
en Knopen met verkennend 
stedenbouwkundig onderzoek



Opdrachtgever Provincie Gelderland (Bas Kippers)

Aanleiding Ter opvolging van landelijke ambitienota ‘Overstappen naar 2040’ 

Titel rapport Type 4 casestudy: Enschede De Eschmarke en Enschede Kennispark 

Subtitel In het kader van het Handelingsperspectief Ketens en Knopen 

Kenmerk 006946.20200701.R1.02

Projectteam Casper Westerveld (Goudappel Coffeng)

Alex Mulders (Goudappel Coffeng)

Peter Krumm (APPM)



Inhoudsopgave
1. Inleiding 4

1.1 Werkstroom Ketens en Knopen 5

1.2 Betrokken partijen 6

1.3 Opzet onderzoek 6

1.4 Proces en leeswijzer 8

2. Context OV-knooppunt en omgeving 10

2.1 Ontwikkelingen heden en verleden De Eschmarke 11

2.2 Ontwikkelingen heden en verleden Kennispark 14

2.3 Ruimtelijke context De Eschmarke 17

2.4 Ruimtelijke context Kennispark 17

3. Analyse OV-knooppunt De Eschmarke 19

Op basis van de veertien thema’s uit het Handelingsperspectief

4. Analyse OV-knooppunt Kennispark 32

Op basis van de veertien thema’s uit het Handelingsperspectief

5. Alternatieven ontwikkeling OV-knooppunt De Eschmarke 45

5.1 Kwaliteitsopgaven 46

5.2 Ontwikkelpaden voor treinstation De Eschmarke 48

5.3 Toelichting op ontwikkelpaden 49

5.4 (Door)ontwikkeling treinstation De Eschmarke 51

6. Alternatieven ontwikkeling OV-knooppunt Kennispark 53

6.1 Kwaliteitsopgaven 54

6.2 Ontwikkelpaden voor treinstation Kennispark 56

6.3 Toelichting op ontwikkelpaden Kennispark 57

6.4 (Door)ontwikkeling treinstation Kennispark 59

7. Conclusies 61

7.1 Landelijke conclusies 62

7.2 De Eschmarke 63

7.3 Kennispark 64

8. Reflectie: toepassing onderzoek op vergelijkbare OV-knooppunten 65

8.1 Overzicht andere type 4 knooppunten 66

8.2 Landelijk toepasbare lessen 68

8.3 Benodigd vervolgonderzoek landelijk 71

8.4 Benodigd vervolgonderzoek Enschedese treinstation 71



Inleiding

1

FOTO



1.1 Werkstroom Ketens en Knopen

Het gezamenlijke toekomstbeeld van het openbaar vervoer in

Nederland is uitgewerkt in de ambitienota ‘Overstappen naar

2040’. Binnen de uitwerking van de ambitienota zijn

drie werkstromen opgezet, waaronder de stroom Ketens en

Knopen.

Ketens en Knopen richt zich op het door ontwikkelen van

knooppunten tot essentiële schakels in het functioneren van het

totale multimodale mobiliteitssysteem van deur-tot-deur.

Diverse typen knooppunten zijn benoemd, immers elk

knooppunt is uniek als het gaat om de bediening per openbaar

vervoer, de inbedding in het multimodale netwerk, de dichtheid

qua functies en voorzieningen en de ontwikkelcapaciteit. Die

diversiteit aan knooppunten vraagt om maatwerk en een

opgavegerichte aanpak.

Inleiding

In totaal zijn 600 knooppunten op kaart gezet met bijbehorende

opgaven. De werkstroom Ketens en Knopen werkt aan de

verdere verdieping, zodat de betrokken partijen een stap

kunnen zetten naar een actieagenda OV Knooppunten in 2021.

Er is gekozen om de knooppunten te bundelen in categorieën

met vergelijkbare opgaven. Voor elk van de categorieën worden

één of enkele casussen uitgekozen ter verdieping. In totaal zijn

zeven typen knooppunten in categorieën ondergebracht. De

categorieën bevatten een breed scala aan verschillende

knooppunten in Nederland.

Type 4 casestudy: Enschede De Eschmarke en Enschede Kennispark 5 |



Voorliggend rapport beschrijft een vergelijkende casestudy tussen

Enschede De Eschmarke en Enschede Kennispark. Beide zijn type

4-knooppunten. Een type 4-knooppunt wordt geclassificeerd als

een kleinere knoop met kwaliteitsopgaven. Het overkoepelende

doel van de studie is vanuit beide knooppunten landelijk

toepasbare lessen te abstraheren voor andere knooppunten in

Nederland.

1.2 Betrokken partijen

De studie is uitgevoerd door Goudappel Coffeng BV en APPM. Zij

zijn voor de studie samen opgetrokken met stakeholders voor

beide Enschedese treinstations: Ministerie van I&W, provincie

Overijssel, provincie Gelderland, NS, ProRail en de gemeente

Enschede. De verkenning voor de stedenbouwkundige verdieping

is verzorgd door stedenbouwkundig bureau Karres en Brands.

Inleiding

1.3 Opzet onderzoek

Voor de casestudy zijn in totaal vijf stappen doorlopen. Deze zijn

te herkennen als de hoofdstuktitels van het rapport:

1. Inleiding

2. Analyse van de ruimtelijke context en omgeving

3. Analyse OV-knoop (het Handelingsperspectief)

a) Treinstation De Eschmarke

b) Treinstation Kennispark

4. Verkenning alternatieven ontwikkeling knooppunt

a) Treinstation De Eschmarke

b) Treinstation Kennispark

5. Conclusie en advies

6. Reflectie (landelijk toepasbare lessen)
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Kaart Enschede met daarop de locatie van treinstations Kennispark en De Eschmarke (Globespotter, 2020)

Treinstation Kennispark

Treinstation De EschmarkeTreinstation Enschede
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1.4 Proces en leeswijzer

In het tweede hoofdstuk is ingegaan op de ruimtelijke omgeving

en ligging van beide treinstations. Dit biedt een goed initieel

beeld van de mogelijkheden en onmogelijkheden die er zijn

voor de eventuele doorontwikkeling. Aan de hand van

twee werksessies (8 en 25 juni) met stakeholders is vervolgens

richting gegeven aan de ontwikkelpaden van beide treinstations.

In de hoofdstukken 3 en 4 (treinstations separaat behandeld)

zijn we ingegaan op het Handelingsperspectief.

Dit is een landelijk toegepast kader, waarbij de stakeholders

beide treinstations hebben gescoord. Hierbij komt zowel de

huidige situatie als het ambitiebeeld aan bod. Het verschil

tussen beide scores, betreft ‘the gap’ en daarmee de

kwaliteitsopgave.

Inleiding

Deze kwaliteitsopgave is inzichtelijk gemaakt voor in totaal

veertien verschillende thema’s, verdeeld naar vier kwadranten:

Plaats, Knoop, Mens en Mobiliteit.

Vaste aanwezige stakeholders werkgroep bij twee werksessies Ketens en 
Knopen Enschede De Eschmarke en Enschede Kennispark in juni 
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Aan de hand van de gesignaleerde kwaliteitsopgaven, is

vervolgens richting gegeven aan vier ontwikkelpaden per

treinstation. Deze ontwikkelpaden zijn in een tweede sessie

besproken met de genoemde stakeholders. Hierbij is ook een

snelle stedenbouwkundige verkenning gepresenteerd door

stedenbouwkundig bureau Karres en Brands.

De uitgewerkte ontwikkelpaden zijn gescoord door de

stakeholders en vervolgens verder uitgewerkt in deze

rapportage in de hoofdstukken 5 en 6. Het resultaat is een

overzicht van de mogelijke ontwikkelpaden en de mitsen en

maren die bij een ontwikkelpad horen. Tezamen vormt dit een

beeld over de mogelijkheden die er zijn om een type 4-

knooppunt in Nederland door te ontwikkelen.

Inleiding

Hoofdstuk 7 geeft allereerst een terugkoppeling op de beide

onderzochte cases: Enschede De Eschmarke en Enschede

Kennispark.

In hoofdstuk 8 zoomen we in op Enschede en bekijken we

daarna de knooppunten vanuit een breder perspectief. Een type

4-knooppunt wordt geclassificeerd als een kleiner knooppunt

met kwaliteitsopgaven. Gelet op de lessen die we trekken uit

beide Enschedese treinstations, wat voor inzichten levert dat

ons op voor andere vergelijkbare knooppunten in Nederland?

Met het antwoord op die laatste vraag is deze Enschedese

casestudy tot een slotstuk gekomen. Wij wensen u veel

leesplezier toe.
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2.1 Ontwikkelingen verleden en heden De Eschmarke

De ontstaansgeschiedenis van de spoorlijn waaraan De

Eschmarke ligt, voert vele jaren terug in de tijd. In 1875 kwamen

de kolen voor de Enschedese textielindustrie via de

spoorverbinding met Gronau en Münster, Nederland binnen. De

belangstelling voor de spoorlijn nam gestaag af en deze werd in

1972 gesloten voor goederenvervoer. De spoorlijn is vanwege

militaire redenen nooit opgebroken (Achteruitkijkspiegel.nl,

2015).

Daardoor kon de lijn in 2001 weer in gebruik worden genomen

en werd het nieuwe treinstation Enschede De Eschmarke

gerealiseerd. Het station De Eschmarke had destijds als

toekomstig doel om reizigers vanuit de VINEX-wijk De

Eschmarke en met name het Eschmarkerveld te faciliteren.

In de vroege jaren ’90 besloot de gemeente Enschede tot de

aanleg van een nieuwe woningbouwlocatie (De Eschmarke) aan

de oostkant tussen Enschede en Glanerbrug. Tussen 1995 en

2010 zijn hier bijna 4.000 woningen gebouwd. De wijk kent

zeven deelgebieden: Eekmaat-West, Eilermarke, Oikos,

Beekveld, De Leuriks, Cascade en Eschmarkerveld

(architectuurgids Enschede, 2010).

De wereldwijde vastgoedcrisis sloeg ook in Enschede toe. In

2012 heeft de gemeenteraad een streep gezet door diverse

woningbouwplannen in de directe omgeving van treinstation

Enschede De Eschmarke (Ontwikkelingsplan De Eschmarke,

gemeente Enschede 2012). Ongeveer 1.400 woningen werden

destijds definitief geschrapt uit het woningbouwprogramma.

Context OV-knooppunt en omgeving
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Overzicht projecten De Eschmarke op 
basis van het ontwikkelingsplan 

2012 (gemeente Enschede, 2012)

Annulering woningbouw in 2012: 1.430 woningen

Treinstation De Eschmarke
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Verbod op gebruik soft- en harddrugs De Eschmarke (en Glanerbrug), 
gemeente Enschede, 2018

In de Woonvisie 2025 van de gemeente Enschede komt naar

voren dat in de jaren 2008-2017 200 nieuwe woningen zijn

gebouwd in de gebieden De Eschmarke en Glanerbrug

(Eilermarke en Cascade).

Recentelijk waren er plannen voor een nieuw

asielzoekerscentrum op het Eschmarkerveld (in de periode

2015-2017), maar deze zijn niet tot uitvoering gebracht. In de

nabije omgeving is een nieuw buurthuis voor de tuinwijk

Dolphia ontwikkeld. Het treinstation wordt ondertussen relatief

weinig gebruikt (circa 100 reizigers per dag) en komt de laatste

jaren vooral negatief in het nieuws (drugsoverlast en daarop

volgend afsluiting van het parkeerterrein).

Context OV-knooppunt en omgeving

Door de toenemende nationale druk op de woningmarkt,

komen ook nieuwbouwplannen in de omgeving van De

Eschmarke weer in beeld. Op het moment van schrijven,

hebben deze plannen nog geen formele besluitvorming

doorlopen. Het gaat naar opgave van de gemeente Enschede

om 300-600 nieuwe woningen op het Eschmarkerveld.
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2.2 Ontwikkelingen verleden en heden Kennispark

Het huidige treinstation Kennispark staat op de gronden van

landgoed Drienerlo. Het landgoed wisselde tweemaal van

eigenaar en kwam uiteindelijk in de handen van de Technische

Hogeschool Twente, later de universiteit van Twente. In 1996

werd treinstation Enschede Drienerlo opgericht als

voorstadshalte van treinstation Enschede (UT, z.d.)

In 2012 volgde een grote herinrichting van stationsomgeving

Drienerlo. Het doel aan de oostzijde was om te zorgen voor een

betere uitstraling, herkenbaarheid en bereikbaarheid van de

stationsomgeving. Aan de westzijde was het doel om meer

capaciteit te creëren voor de buren van de Grolsch Veste:

toestroom voetbalsupporters rondom de thuiswedstrijden. Tot

slot is de voltooiing van de F35 fietssnelweg rondom het station

geïntegreerd in het 2012-project (aanleg fietsbruggen en route).

In 2013 werd het bestemmingsplan Enschede Kennispark

vastgesteld. Het Kennispark vormde de koppeling van het

bestaande Business & Science-park en de universiteitscampus van

Twente. Bestuurders zien dit gebied als een van de belangrijkste

economische motoren van de regionale economie. Door de jaren

heen werden steeds meer functies qua naamgeving geassocieerd

met Kennispark en het station volgde in 2015.

In oktober 2019 werd de Structuurvisie Kennispark Twente 2030

vastgesteld als opvolger van het Masterplan 2009 (kaartbeeld uit

de structuurvisie op bladzijde 17). De structuurvisie focust zich

met name op de ontwikkeling van het businesspark Kennispark.

Hierin is er onder andere aandacht voor verbeteringen aan de

looproutes van en naar het treinstation. Het station zelf blijft in

principe ongewijzigd (Kennispark, 2019).

Context OV-knooppunt en omgeving
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Kaart huidige omgeving stationsplein Kennispark (bewerkte foto van Globespotter, 2020)

Grolsch Veste (voetbalstadion FC Twente)

Treinstation Kennispark

F35 fietssnelweg
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Kaart droombeeld omgeving stationsplein Kennispark uit de Structuurvisie 2030 (Kennispark Twente, 2019)

Grolsch Veste

Station Kennispark

Het kaartbeeld is overgenomen uit de

Structuurvisie 2030 van het

Kennispark in Enschede. Het beeld

illustreert de mogelijkheden van het

stationsplein en de directe omgeving.

Ter hoogte van de benaming F35 is

een breed bouwblok ingetekend. In

recentere plannen wordt een

multifunctioneel gebouw als mogelijke

bestemming genoemd (het

Kennispark, 2019).
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2.3 Ruimtelijke context Eschmarke

Zoals eerder vermeld, diende het treinstation De Eschmarke

voor de gelijknamige VINEX-wijk. In het stedenbouwkundige

ontwerp voor de wijk is het bestaande landschap destijds als

uitgangspunt neergezet. Karakteristieke houtwallen en

bomenrijen bleven behouden. Daarbij zijn ook

drie ecologische verbindingszones gerealiseerd die de

verschillende natuurgebieden aangrenzend aan De Eschmarke

met elkaar verbinden (architectuurgids Enschede, 2010).

Het treinstation ligt centraal binnen deze groene omgeving.

Aan de noordzijde ligt het middelgrote bedrijvenpark Euregio

en aan de zuidzijde grotendeels braakliggende terreinen die

initieel bedoeld waren voor woningbouw. Vanaf De

Eschmarke kunnen reizigers naar Enschede of naar Duitsland

(Münster/Dortmund) met stoptreinen van de Deutsche Bahn.

2.4 Ruimtelijke context Kennispark

Het treinstation Kennispark is gelegen in het gelijknamige

businesspark in het westen van Enschede grenzend aan de wijk

Twekkelerveld. Het station ligt midden tussen het treinstation

van Enschede en Hengelo in. Het Kennispark bedient dagelijks

vele reizigers naar het businesspark en de universiteit van

Twente. Dit businesspark kenmerkt zichzelf als een toplocatie

voor ondernemend talent en innovatie. Het gebied herbergt

naast de UT, circa 400 (hightech)bedrijven, vele spin-offs en

startups.

Aan de westzijde vormt het treinstation de toegang tot het

FC Twente voetbalstadion (Grolsch Veste) en de leisure

boulevard Go Planet Parc met onder andere een

bowlingcentrum, een ijsbaan en e-kartfaciliteiten.

Context OV-knooppunt en omgeving
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Voorzieningen in de omgeving van De Eschmarke (links) (Enschede, z.d.) en omgeving treinstation Kennispark (rechts) Structuurvisie 2040          
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Analyse OV-knooppunt De Eschmarke

3

FOTO

Plaats Knoop

Mobiliteit Mens



Analyse OV-knooppunt

Ligging in 
de omgeving

Omgevingskwaliteit

Type
reizigers

Klanttevredenheid

Sociale veiligheid
Auto

Fiets

BTM

Trein

Veiligheid
transfer

Duurzaamheid

Knooppuntdomein
Bereikbaarheid en
functiemenging

Positie in netwerk
3.1 Beschrijving spinnenweb

Aan de rechterzijde is het ingevulde spinnenweb van

De Eschmarke getoond. Daarbij zijn alle veertien gescoorde

thema’s afgebeeld. Het spinnenweb is het eindresultaat van

de eerste werksessie van 8 juni 2020. Deze is digitaal

gehouden in verband met het coronavirus in 2020.

Deelnemers hadden de mogelijkheid om alle veertien

thema’s te scoren met behulp van de interactieve tool

Mentimeter voor de huidige situatie (een -2 tot een +2) en

het gewenste ambitiebeeld op dat thema (ook een -2 tot een

+2). In het spinnenweb zijn lichtblauwe en donkerblauwe

vlakken afgebeeld. Het lichtblauwe vlak staat voor de huidige

score en het donkerblauwe vlak voor de kwaliteitsopgave.

Hoe groter het donkerblauwe vlak, hoe groter de

kwaliteitsopgave op dat thema.
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NS Spoorkaart 2020, uitsnede De Eschmarke (NS, 2020)

3.2 Positie in het netwerk

Treinstation De Eschmarke is een van de minst gebruikte

treinstations in Nederland. Het aantal in- en uitstappers op een

werkdag in 2018 lag op 100 reizigers (heen + terug) (NS, 2020).

Het station is gelegen op de spoorlijn van Zwolle met Duitsland.

Aan de oostzijde ligt station Glanerbrug en aan de westzijde het

treinstation van Enschede.

Reizigers kunnen vanuit het station naar Enschede of naar

Duitsland reizen met stoptreinen van de Deutsche Bahn. De

knoopfunctie van De Eschmarke is echter relatief laag en dit is

ook terug te zien in het gebruik.

Analyse OV-knooppunt
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Entree station aan zijde Gronausestraat (Globespotter, 2019)

3.3 Ligging in de omgeving en omgevingskwaliteit

Station De Eschmarke is in het verleden negatief in het regionale

nieuws gekomen vanwege problemen met de sociale veiligheid

en drugsoverlast. Het station is achteraf gelegen in een groene

geïsoleerde omgeving. Dit komt ook naar voren in de

klanttevredenheidsgegevens later in dit hoofdstuk.

Het station ligt tussen het Euregio bedrijvenpark en de

Gronausestraat in en kent niet een duidelijke oriëntatie gericht

op een van beide gebieden. Een aansprekende en herkenbare

entree van het stationsgebied ontbreekt evenmin.

Analyse OV-knooppunt
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3.4 Bereikbaarheid en functiemenging

Met behulp van de CROW-tool Deur tot Deur, zijn

bereikbaarheidsgegevens opgezocht voor treinstation Enschede De

Eschmarke. Twee scans voor de bereikbaarheid zijn weergegeven:

 De zone Enschede De Eschmarke (10 minuten lopen).

 Het bereik per fiets (15 minuten) vanuit De Eschmarke.

Op een loopafstand van maximaal tien minuten van De Eschmarke

liggen circa 3.000 banen en wonen bijna 1.000 inwoners van

Enschede.

Stappen we over op de fiets, ligt het merendeel van de oostkant van

Enschede binnen bereik. Met een e-bike (niet afgebeeld), ligt ook het

centrum van Enschede binnen de actieradius van 15 minuten fietsen.

Analyse OV-knooppunt

Zone Enschede De Eschmarke

15 minuten fietsafstand vanaf Eschmarke



3.5 Eschmarke en P+R functie

In de werkgroep van 22 juni kwam de vraag over een mogelijke P+R

functie bij De Eschmarke aan bod. In voorliggende verkennende studie

is kort gekeken naar het potentieel. Bijgaand beeld toont de

autobereikbaarheid (15 minuten) van treinstation De Eschmarke.

Hieruit blijkt dat Gronau (DE) en directe omgeving het treinstation De

Eschmarke kan bereiken. Momenteel heeft treinstation De Eschmarke

geen autoparkeergelegenheid. Het vorige autoparkeerterrein is

afgesloten, vanwege drugsoverlast.

Of in de toekomst treinstation De Eschmarke een P+R-functie kan

krijgen, is grotendeels afhankelijk van de doorgroeimogelijkheden van

het treinstation. Ook komt hierbij de vraag opzetten of bezoekers van

Enschede vanuit Duitsland bereid zijn het laatste deel van hun reis

met de trein af te leggen vanaf treinstation De Eschmarke. Inrichting

van de locatie en algehele kwaliteitsslag station spelen hierbij een rol.

Analyse OV-knooppunt

15 minuten met de auto vanaf De Eschmarke (CROW, Deur tot Deur)
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Knooppuntendomein treinstation De Eschmarke en directe omgeving

3.6 Knooppuntdomeinen

Treinstation De Eschmarke heeft de volgende voorzieningen:

 Kaartverkoopautomaat.

 Paal in- en uitchecken.

 Fietsenstalling onbewaakt.

 NS zonetaxi.

 Hellingbaan voor minder validen.

 Wachtvoorziening beschut en informeel.

Analyse OV-knooppunt
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Duurzaamheidsgegevens treinstation De Eschmarke (ProRail, 2019)

3.7 Duurzaamheid

De informatie over duurzaamheid is beperkt beschikbaar.

Treinstations worden gescoord binnen hun eigen categorie. Zo is

Enschede De Eschmark een haltestation en Kennispark een

basisstation. De tabel toont de scores op de verschillende

thema’s.

3.8 Transferveiligheid

Vanuit de beschikbare gegevens van ProRail komen geen

knelpunten op het gebied van transferveiligheid naar voren.

Analyse OV-knooppunt

EnscheDe Eschmarke

Energieverbruik
- Positie verbruik 2019
- kWh/m2
- LED verlichting

71 van 134 (halte stations)
8,14 kWh/m2
Nee

Opwekking Geen opwekking 

Afvalscheiding Geen afvalscheiding in de transfer

Overig Niks bekend over andere duurzame maatregelen
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Deutsche Bahn is concessiehouder in dit deel van Enschede

3.9 Trein

Instappers bij De Eschmarke kunnen per trein twee keer per

uur met:

 De Deutsche Bahn Sprinter naar Dortmund/Münster.

 De Deutsche Bahn Sprinter naar Enschede.

3.10 Bus

Ten zuiden van het station ligt op 500 meter lopen de bushalte

Esmarkelaan. Vanuit hier rijdt busvervoerder Twents

(Syntus/Keolis) tussen Glanerbrug en Enschede Centraal

Station. In beide richtingen gaat de bus vier keer per uur.

Ondanks dat De Eschmarke een bushalte op enige afstand

heeft, is het onwaarschijnlijk dat reizigers om deze reden

gebruik maken van het treinstation (zie ook paragraaf 3.13 ).

Analyse OV-knooppunt
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De met hekwerk afgesloten parkeerplaats bij treinstation De Eschmarke
(Globespotter, 2020)

3.11 Fiets

Treinstation De Eschmarke heeft 40 fietsparkeerplekken

(onbewaakt). In 2018 zijn de fietsenstallingen door ProRail

geanalyseerd en is een prognose uitgevoerd voor 2040. Hieruit

blijkt dat vier fietsenstallingen nu en in de toekomst benodigd

zijn. Tevredenheidscijfers over de stallingen zijn niet bekend.

3.12 Auto

Het treinstation is voor auto’s alleen vanaf de noordzijde

(Euregio bedrijvenpark) bereikbaar en heeft geen parkeerplaats

voor auto’s. Sinds eind 2018 is een verbod van kracht op het

gebruik en de handel in verdovende middelen in de omgeving

van De Eschmarke. Als gevolg daarvan is ook de parkeerplaats

voor auto’s met een hekwerk afgezet.

Analyse OV-knooppunt
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3.13 Type reizigers

Reizigers die gebruik maken van het treinstation De Eschmarke

komen voornamelijk lopend (56%) of met de fiets (13%) of

OV-fiets (6%). Het reismotief is overwegend werk (45%) of

studie (38%). De meeste reizigers zijn tussen de 10 en 45 jaar

oud (89%). Gegevens zijn aangeleverd door ProRail uit de

Stationsbelevingsmonitor (SBM) van 2020.

Opvallend

Van de reizigers van/naar De Eschmarke maakt 6% gebruik van

de OV-fiets, terwijl het treinstation geen faciliteiten voor de OV-

fiets heeft. Ook wijzen de gegevens uit de SBM 2020 uit dat de

stallingsbehoefte van De Eschmarke groter is dan de eerder

genoemde prognose 2040 van 4 fietsparkeerplekken. De

Eschmarke heeft met 40 stallingsplaatsen voldoende plek voor

haar reizigers die met de fiets komen.

Analyse OV-knooppunt

Leeftijdsklasse Percentage reizigers

10 tot 20 jaar 38%

20 tot 25 jaar 20%

25 tot 45 jaar 31%

45 tot 65 jaar 6%

65 jaar en ouder 5%

Reismotief Percentage reizigers

van / naar werk 45%
zakenreis / dienstreis 0%

van / naar school, studie, 
cursus, opleiding 38%

bezoek aan familie / kennissen, 
zieken(huis)bezoek 6%
winkelen 0%
vakantie / uitstapje / dagje weg 11%
sport / hobby 0%
ik heb niet met de trein gereisd 0%
anders 0%

Vervoerswijze Percentage reizigers

lopend 56%
met de fiets/bromfiets/scooter 13%
met de auto als bestuurder 0%
met de auto als passagier 5%
met de bus, tram ,metro 2%
met de trein 16%
met de taxi 0%
anders 2%
OV-fiets 6%

Reizigersmotieven (ProRail, 2020)



3.14 Klanttevredenheid

Uit de gezamenlijke Stationsbelevingsmonitor van NS Stations

en ProRail (2020) komt naar voren dat 56,5% van de reizigers

station De Eschmarke een 7 of hoger geeft met een gemiddelde

score van een 6,0. Het station staat daarmee in de onderste

regionen van de ranglijst van gescoorde type 4 stations in

Nederland. De thema’s schoon en doorstroming worden goed

beoordeeld.

Aandachtspunten

Met name de onderdelen veiligheid, wachttijdbeleving en sfeer

scoren laag. De gemeente Enschede voegt hier nog de

problematiek rondom vandalisme en drugsoverlast aan toe. Het

algehele gevoel van veiligheid na 19.00 uur is erg laag. De

verlichting en directe omgeving worden laag beoordeeld ten

opzichte van de benchmark van stations in Nederland.

Analyse OV-knooppunt

Vooraanzicht treinstation De Eschmarke (Globespotter, 2020)
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3.15 Analyse vanuit eerder onderzoek (Marble, 2020)

We sluiten de analyse voor treinstation De Eschmarke af bij een

eerder uitgevoerd onderzoek naar Type 4 knooppunten door

onderzoek- en beleidsadviesbureau Marble Research.

Dit onderzoek is dieper ingegaan op de verschillende sfeer- en

belevingsaspecten op- en rondom treinstation De Eschmarke. Op

de afgebeelde voor- en na beelden is duidelijk te zien dat de

belevingsopgave voor De Eschmarke ligt bij:

 Het veraangenamen van de stationstunnel.

 De veiligheid op en rondom het station vergroten.

De verbeteringen van Marble zijn in gedachten meegenomen bij

de verdere uitwerking in hoofdstuk 5. Zo komt in de

stedenbouwkundige verkenning onder andere de rol van de

spoortunnel als verbinding tussen de zijden van het station terug.

Analyse OV-knooppunt

Voorgestelde verbeteringen aan treinstation De Eschmarke (Marble, 2020)
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Analyse OV-knooppunt Kennispark
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Analyse OV-knooppunt

Positie in het netwerk

Bereikbaarheid en 
functiemenging

Ligging in 
de omgeving

Omgevingskwaliteit

Type
reizigers

Klanttevredenheid

Sociale veiligheid
Auto

Fiets

BTM

Trein

Veiligheid
transfer

Duurzaamheid

Knooppuntdomein

4.1 Beschrijving spinnenweb Kennispark

Aan de rechterzijde is het ingevulde spinnenweb van het

Kennispark getoond. Daarbij zijn alle veertien gescoorde

thema’s afgebeeld. Het spinnenweb is het eindresultaat van

de eerste werksessie van 8 juni 2020. Deze is digitaal

gehouden in verband met het coronavirus in 2020.

Deelnemers hadden de mogelijkheid om alle veertien

thema’s te scoren met behulp van de interactieve tool

Mentimeter voor de huidige situatie (een -2 tot een +2) en

het gewenste ambitiebeeld op dat thema (ook een -2 tot een

+2). In het spinnenweb zijn lichtblauwe en donkerblauwe

vlakken afgebeeld. Het lichtblauwe vlak staat voor de huidige

score en het donkerblauwe vlak voor de kwaliteitsopgave.

Hoe groter het donkerblauwe vlak, hoe groter de

kwaliteitsopgave op dat thema.
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4.2 Positie in het netwerk

Treinstation Kennispark heeft voor een basisstation een

gemiddeld gebruik in Nederland. Het aantal in- en uitstappers

op een werkdag in 2017 lag op 2.253 reizigers (heen + terug).

Het treinstation is gelegen op de spoorlijnen tussen

Apeldoorn (NS)/Zwolle (vervoerder Blauwnet) en Enschede.

Het station heeft enerzijds een functie om eens per twee weken

de voetbalsupporters van FC Twente te faciliteren. Daarnaast is

het doordeweeks een belangrijke bestemming voor studenten

van de Universiteit Twente en werknemers van het Businesspark

Kennispark.

Analyse OV-knooppunt

NS Spoorkaart 2020, uitsnede De Eschmarke (NS, 2020)
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Entree vanaf Kennispark zijde (Globespotter, 2019)

4.3 Ligging in de omgeving en omgevingskwaliteit

Het station is aan de ene zijde georiënteerd op de thuishaven

van FC Twente: de Grolsch Veste. Aan de andere zijde ligt het

gelijknamige Businesspark met daarachter de universiteit van

Twente (UT).

Kenmerkende aspecten aan de stationsomgeving zijn het grote

voorplein, relatief weinig groen en de open uitstraling.

Tegenover de open uitstraling staat de relatief smalle tunnel die

vele typen verkeersstromen faciliteert (voetbalsupporters,

fietsers op de F35 fietssnelweg en werknemers van

Businesspark die parkeren bij de Grolsch Veste).

Analyse OV-knooppunt
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4.4 Bereikbaarheid en functiemenging

Met behulp van de CROW-tool Deur tot Deur, zijn

bereikbaarheidsgegevens opgezocht voor treinstation Enschede

Kennispark. Twee scans voor de bereikbaarheid zijn weergegeven:

 De zone Enschede Kennispark (10 minuten lopen).

 Het bereik per fiets (15 minuten) vanuit treinstation Kennispark.

In de zone van het Kennispark liggen circa 2.500 banen en wonen

circa 600 inwoners van Enschede. Deze zijn binnen 10 minuten lopen

vanaf het treinstation te bereiken. Vanaf het Kennispark liggen de

buitenwijken van Hengelo, de UT en de contouren van het centrum

van Enschede binnen het bereik van 15 minuten fietsen. Met een e-

bike ligt ook Hengelo Gezondheidspark binnen actieradius.

Analyse OV-knooppunt
Zone Enschede Kennispark

15 minuten fietsafstand vanaf Kennispark
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4.5 Verkenning P+R functie Kennispark

Voor Kennispark is het bereik per auto weergegeven in bijgaand

beeld. Hieruit blijkt dat inwoners van Delden, Borne, deel Oldenzaal,

klein deel van Duitsland en Haaksbergen binnen 15 minuten

treinstation kunnen Kennispark bereiken.

Voor het Kennispark ligt een P+R functie voor bezoekers vanuit

Duitsland niet voor de hand. Het treinstation ligt immers achter

Enschede. Wel zou het Kennispark een P+R functie kunnen hebben

voor bezoekers van Enschede vanaf de westzijde (o.a. Hengelo)

Het Kennispark heeft als voordeel boven De Eschmarke dat het in de

directe omgeving veel autoparkeerplaatsen heeft (mogelijkheden

voor dubbelgebruik van capaciteit Grolsch Veste) en dat het aan een

goed te bereiken locatie per auto ligt. Nader onderzoek zal moeten

uitwijzen hoe groot de potentie voor P+R op deze locatie is.

Analyse OV-knooppunt

Mogelijkheden voor Park & Ride functie Kennispark 
(CROW, Deur tot Deur met 15 minuten reistijd) 
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Knooppuntdomein treinstation Kennispark en directe omgeving

4.6 Knooppuntdomeinen

Treinstation Kennispark heeft de volgende voorzieningen:

 Kaartverkoopautomaat.

 Paal in- en uitchecken.

 Autoparkeren onbetaald.

 Fietsenstalling onbewaakt.

 Fietskluizen.

 NS zonetaxi.

 Hellingbaan voor minder validen.

 Locatie Service en Informatiezuil/Noodknop.

 Wachtvoorziening beschut, comfortabel en informeel.

 Winkelruimte 1x (snackbar).

Analyse OV-knooppunt
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4.7 Duurzaamheid

De informatie over duurzaamheid is beperkt beschikbaar.

Treinstations worden gescoord binnen hun eigen categorie. Zo is

Enschede De Eschmark een haltestation en Kennispark een

basisstation. De tabel toont de scores op de verschillende

thema’s.

4.8 Transferveiligheid

Vanuit de beschikbare gegevens van ProRail komen geen

knelpunten op het gebied van transferveiligheid naar voren.

De gemeente Enschede benoemt in haar ervaringen rondom

voetbalwedstrijden bij de Grolsch Veste de piekdrukte. Het is

onbekend of dit tot problemen met de transferveiligheid leidt.

Analyse OV-knooppunt

Enschede Kennispark

Energieverbruik
- Positie verbruik 2019
- kWh/m2
- LED verlichting

187 van 219 (in zijn categorie)
4,04 kWh/m2
Ja

Opwekking Geen opwekking 

Afvalscheiding Geen afvalscheiding in de transfer

Overig Niks bekend over andere duurzame maatregelen

Duurzaamheidsgegevens treinstation Kennispark (ProRail, 2019)
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Bushalte Kennispark nabij stationsplein aan Kennispark-zijde (Cyclomedia, 
2020)

Analyse OV-knooppunt

4.9 Trein

Instappers bij het Kennispark kunnen per trein met:

 De NS Sprinter naar Enschede (rijdt alleen in de ochtend- en

avondspits 2x per uur).

 De NS Sprinter naar Apeldoorn (rijdt alleen in de ochtend-

en avondspits 2x per uur).

 De Blauwnet Sprinter naar Raalte (2x per uur).

 De Blauwnet Sprinter naar Enschede (2x per uur).

4.10 Bus

Op 100 meter lopen ligt de bushalte Enschede Kennispark.

Vanuit hier gaat stadsbus 1 vanuit het zuiden van Enschede

(Wesselerbrink) naar de universiteit van Twente in het noorden

(4x per uur, beide richtingen). Op 500 meter lopen ligt de

bushalte De Broeierd en vanuit hier rijdt stadsbus 8 tussen

Enschede en Hengelo (4x per uur).

Ten aanzien van het busverkeer mag het opvallend worden 

genoemd dat het Kennispark slechts door een van de drie 

aanwezige buslijnen in het gebied wordt aangedaan. In de 

gesprekken is niet naar voren gekomen wat hiervoor de reden 

betreft. 
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Volop parkeergelegenheid in omgeving Kennispark aan de zijde van de 
Grolsch Veste (voetbalstadion) (Globespotter, 2020) 

Analyse OV-knooppunt

4.11 Fiets

Treinstation Kennispark heeft 768 fietsparkeerplekken

(onbewaakt) en 20 fietskluizen. Naar gebruikscijfers van ProRail

uit 2018 zijn daarvan 486 fietsparkeerplekken (onbewaakt) en

14 kluizen nu doorgaans bezet. In de prognose voor 2040 gaat

het om 508 fietsparkeerplekken en dezelfde 14 fietskluizen. Het

tevredenheidscijfer over de fietsvoorzieningen is 63%.

4.12 Auto

Bezoekers van het Kennispark treinstation per auto kunnen

onder andere parkeren bij de Grolsch Veste.

Parkeergelegenheden voor het Kennispark treinstation hebben

een bezettingsgraad van 65%. Er zijn geen tevredenheidscijfers

bekend over deze parkeergelegenheid.
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4.13 Type reizigers

Reizigers die gebruik maken van het treinstation Kennispark

komen voornamelijk lopend (38%) of met de fiets (36%). Het

reismotief is overwegend studie (48%) en daarna werk (24%).

De meeste reizigers zijn tussen de 10 en 25 jaar oud (69%).

Gegevens zijn aangeleverd door ProRail uit de

Stationsbelevingsmonitor van 2020.

Opvallend

Een relatief klein deel van de reizigers maakt gebruik van de bus

(11%) of de auto (gesommeerd 9%) om van en naar station

Kennispark te gaan.

Analyse OV-knooppunt

Leeftijdsklasse Percentage reizigers

10 tot 20 jaar 36%
20 tot 25 jaar 33%
25 tot 45 jaar 20%
45 tot 65 jaar 9%
65 jaar en ouder 2%

Reismotief Percentage reizigers

van / naar werk 24%
zakenreis / dienstreis 4%

van / naar school, studie, 
cursus, opleiding 48%

bezoek aan familie / kennissen, 
zieken(huis)bezoek 9%
winkelen 2%
vakantie / uitstapje / dagje weg 6%
sport / hobby 3%
ik heb niet met de trein gereisd 0%
anders 4%

Vervoerswijze Percentage reizigers

lopend 38%
met de fiets/bromfiets/scooter 36%
met de auto als bestuurder 3%
met de auto als passagier 6%
met de bus, tram ,metro 11%
met de trein 5%
met de taxi 0%
anders 0%
OV-fiets 0%
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Analyse OV-knooppunt

4.14 Klanttevredenheid

Uit de gezamenlijke Stationsbelevingsmonitor van NS Stations en

ProRail komt naar voren dat 68,9% van de reizigers station

Kennispark een 7 of hoger geeft met een gemiddelde score van een

6,9. Het station scoort daarmee gemiddeld. Reizigers zijn met name

tevreden over het gevoel van veiligheid na 19.00 uur, de verlichting

van het treinstation, de schone ruimten en de omgeving.

Geen van de onderzochte thema’s scoort laag (ten opzichte van de

landelijke benchmark). Tegelijkertijd zijn er wel opmerkingen door

respondenten geplaatst over de onderdelen, wachttijdbeleving (en

beschutting) en het aanbod van voorzieningen (met name

ontbreken toilet). Uit de werksessie van 8 juni kwam ook het thema

sociale veiligheid in relatie tot de voetgangerstunnel naar voren.
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4.15 Analyse vanuit eerder onderzoek (Marble, 2020)

We sluiten de analyse voor treinstation Kennispark af bij een

eerder uitgevoerd onderzoek naar Type 4 knooppunten door

onderzoek- en beleidsadviesbureau Marble Research.

Dit onderzoek is dieper ingegaan op de verschillende sfeer- en

belevingsaspecten op- en rondom treinstation Kennispark. Op

de afgebeelde voor- en na beelden is duidelijk te zien dat de

belevingsopgave ligt bij:

 Het veraangenamen van de stationstunnel.

 Toegankelijkheid en uitstraling van het stationsgebied.

De genoemde verbeteringen van Marble zijn in gedachten

meegenomen bij de verdere uitwerking in hoofdstuk 5. Zo komt

in de stedenbouwkundige verkenning onder andere de rol van

de stationstunnel en de identiteit van het Kennispark terug.

Analyse OV-knooppunt

Voorgestelde verbeteringen aan Enschede Kennispark (Marble, 2020)
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Alternatieven ontwikkeling OV-knooppunt

FOTO

Sfeerbeeld Karres en Brands (2020)



Verkenning alternatieven ontwikkeling OV-knooppunt De Eschmarke

5.1 Kwaliteitsopgaven

Voor treinstation De Eschmarke zijn de kwaliteitsopgaven divers.

Dat komt ook naar voren in het getoonde spinnenweb.

Lichtblauw de huidige score, donkerblauw de gewenste score.

Met name de opgaven in de kwadranten Plaats en Mens komen

duidelijk naar voren. De belangrijkste uitschieters hierin zijn

omgevingskwaliteit (nu een score nabij -2, gewenst minimaal

+1), ligging omgeving (-2 naar +1) en sociale veiligheid (van -2

naar +1).

In het restant van het rapport verkennen we enkele

ontwikkelrichtingen voor De Eschmarke. Gezien de

kwaliteitsopgaven die er liggen, is een van de reële

ontwikkelrichtingen om het station te sluiten.

PLAATS KNOOP

MENS MOBILITEITSociale veiligheid

Ligging in de omgeving

Omgevingskwaliteit
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Wordcloud Mentimeter ‘gewenste verbeteringen’ 8 juni

Verkenning alternatieven ontwikkeling OV-knooppunt Eschmarke

Wordcloud Mentimeter ‘belangrijkste trends en prognoses’ 8 juni
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5.2 Ontwikkelpaden voor treinstation De Eschmarke

Op basis van de huidige en de ambitiescores, de aangegeven

wensen voor verbeteringen en de belangrijkste trends en

prognoses, komen we tot vier ontwikkelrichtingen :

 Het treinstation behouden en een aantal urgente zaken

aanpakken (sociale veiligheid).

 Het treinstation sluiten en laten opgaan in station Glanerbrug.

 Zowel De Eschmarke als Glanerbrug sluiten en een nieuw

treinstation realiseren op de spoorlijn Enschede – Münster.

 De Eschmarke en omgeving een forse upgrade geven, zodat

deze volwaardig functioneert op de as met Duitsland.

Het treinstation behouden

Voor een kleine kwaliteitsimpuls, bevat de eerste optie

stedenbouwkundige verbeteringen, bijvoorbeeld voor sociale

veiligheid en meer reuring in de omgeving.

Verkenning alternatieven ontwikkeling OV-knooppunt Eschmarke

Het treinstation sluiten en laten opgaan in Glanerbrug

Bij de tweede optie sluit treinstation De Eschmarke en gaat het

treinstation op in Glanerbrug. Een andere optie die in overleg

met de stakeholders aan bod is gekomen, is een omgekeerde

sluiting. Glanerbrug gaat dicht en gaat op in De Eschmarke.

Beide treinstations sluiten en nieuw station realiseren

Bij deze optie sluiten beide Enschedese treinstations. Op een

nader te bepalen locatie wordt een compleet nieuw treinstation

gebouwd, waarmee zowel de reizigers vanuit Glanerbrug als die

van De Eschmarke worden bediend.

De Eschmarke en omgeving forse upgrade

De laatste optie gaat uit van een forse investering in De

Eschmarke om deze als volwaardige schakel te laten

functioneren op de spoorlijn Enschede - Münster.
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Ontwikkelpaden uiteengezet op de indicatieve as investeringen versus 
functie station

5.3 Toelichting op ontwikkelpaden

De vier genoemde ontwikkelpaden zijn in bijgaande figuur

uiteengezet op de indicatieve assen: benodigde investeringen

en knoopfunctie.

Bij de eerste twee opties zijn de te verwachten investeringen

relatief laag, maar datzelfde geldt voor de knoopfunctie. In

beide scenario’s blijft één treinstation op de Duitse as

behouden. De derde optie gaat uit van realisatie van een nieuw

treinstation. Ook bij deze investering blijft de knoopfunctie

nagenoeg onveranderd. Er stoppen geen nieuwe treinen bij

treinstation De Eschmarke.

De vierde en laatste optie onderscheidt zich op een hogere

ambitie en grotere benodigde investeringen.

In deze optie gaan de upgrades in de omgeving gepaard met

upgrades op netwerkniveau en een doorontwikkeling van de

spoorverbindingen tussen Zwolle/Enschede en Duitsland.

Verkenning alternatieven ontwikkeling OV-knooppunt Eschmarke
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Bijgaande beelden corresponderen met de beschreven ontwikkelpaden voor

De Eschmarke. Per ontwikkelpad is een indicatief toekomstplaatje getoond.

Deze dienen ter inspiratie voor denkrichtingen voor de toekomst van

treinstation De Eschmarke.

Optie 1 Optie 2a

Optie 2b

Realisatie nieuw treinstation ter vervanging De Eschmarke en Glanerbrug

Behoud huidig station Sluiting huidig station

Indicatieve beelden Karres en Brands knooppuntontwikkeling De Eschmarke

Deze en alle andere in deze rapportage opgenomen beelden voorzien van het logo van

Karres en Brands zijn eigendom van Karres en Brands en zijn geproduceerd als snelle

stedenbouwkundige verkenning binnen het project Ketens en Knopen Enschede. Beelden

mogen niet worden overgenomen zonder toestemming van Karres en Brands.

Upgrade huidig treinstation

Optie 3



5.4 (Door)ontwikkeling treinstation De Eschmarke

Gebiedsontwikkelingen hangen direct samen met de uitstraling

en de kwaliteit van een treinstation. Uit eerdere hoofdstukken

en het Marble-onderzoek (2020) is gebleken dat De Eschmarke

wat dat betreft een opgave heeft.

Uit de stedenbouwkundige verkenning blijken de belangrijkste

verbeteringen voor de eerste optie: overzichtelijke openbare

ruimte, veraangenamen van de tunnel en het benutten van de

landschappelijke setting. Gelet op het F35-tracé, ligt uitbreiding

van de fietsparkeerplekken aan deze route voor de hand.

Bij de opties 2a en 2b (sluiting De Eschmarke en eventueel ook

Glanerbrug) is het wenselijk om de tunnelverbinding te

veraangenamen, veiliger te maken en goed in te passen in de

groene omgeving.

Een ontmoetingsplek (zitgelegenheden) aan de F35 is een optie

om meer reuring in het gebied te brengen. Bij een

ontmoetingsplek is het wel van belang dat dit niet leidt tot een

verdere achteruitgang van de sociale veiligheid.

Voor de locatie van een eventueel nieuw treinstation, is van

belang: aansluiting op regionaal vervoerssysteem (waar komen

mensen vandaan en waar willen ze naartoe), aansluiting zoeken

bij ontsluitingswegen in het gebied en de groencorridor in De

Eschmarke zo veel mogelijk te behouden en waar mogelijk te

versterken.

De derde optie laat de relatie met de ontwikkeling van een

mogelijk nieuwe woonwijk zien. Daarbij geldt een

ruimtereservering voor spoor- en perronuitbreiding met het oog

op de Duitse lijn en het realiseren van een sub-urbane woon-

werkomgeving met ligging midden in een groene omgeving.

Verkenning alternatieven ontwikkeling OV-knooppunt De Eschmarke



Belang van soepel en overzichtelijk overstappen Multifunctioneel programma

Indicatieve beelden Karres en Brands knooppuntontwikkeling De Eschmarke De getoonde beelden geven een schetsverkenning aan de hand van Karres en

Brands haar visie op stationsontwikkeling. Getoond zijn twee (het belang van

soepel en overzichtelijk overstappen en een multifunctioneel programma) van de in

totaal vier visierichtingen. Vanuit deze visie wordt meegegeven om onder andere

met de spoortunnel de barrièrewerking van het spoor tussen bedrijventerrein en

het groen te verminderen. De tunnel kan dan als prettige overgangszone dienen.
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Alternatieven ontwikkeling OV-knooppunt

Sfeerbeeld Karres en Brands (2020)



Verkenning alternatieven ontwikkeling OV-knooppunt Kennispark

6.1 Kwaliteitsopgaven

Bijgaand het spinnenweb voor treinstation Kennispark.

Lichtblauw de huidige score, donkerblauw de gewenste score,

zoals door stakeholders aangegeven in werksessie 8 juni 2020.

Voor treinstation Kennispark zijn de lacunes (het gat tussen

huidig en ambitie) merkbaar kleiner dan bij De Eschmarke. Voor

het Kennispark lijkt het meer een kwestie te zijn van

vooruitkijken en doorgaan met de bestaande basis. De impuls in

het kwadrant OV-knoop is het duidelijkst af te lezen uit het

spinnenweb. Deze drie thema’s (knooppuntdomein,

duurzaamheidseisen en veiligheid transfer) scoren nu net onder

de 0 en krijgen ambitieniveau + 0,5 tot +1 mee.

In het restant van het zesde hoofdstuk verkennen we enkele

ontwikkelpaden voor het Kennispark.

PLAATS KNOOP

MENS MOBILITEIT

Veiligheid
transfer

Duurzaamheid

Knooppuntdomein
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Verkenning alternatieven ontwikkeling OV-knooppunt Kennispark

Wordcloud ‘belangrijkste gewenste verbeteringen’ Mentimeter 8 juniWordcloud ‘belangrijkste trends en prognoses’ Mentimeter 8 juni
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6.2 Ontwikkelpaden voor treinstation Kennispark

Op basis van de huidige en de ambitiescores, de aangegeven

wensen voor verbeteringen en de belangrijkste trends en

prognoses, komen we tot een viertal ontwikkelrichtingen voor

het Kennispark. Deze zijn:

 Kleine impuls omgeving met behoud huidige functie.

 Impuls naar dagbediening stoptreinstation.

 Upgrade naar een nationaal intercity treinstation.

 Investering naar interregionaal intercity treinstation.

Kleine impuls omgeving

Het merendeel van de reizigers arriveert op het Kennispark in de

ochtendspits en gaat ‘s avonds weer met de trein naar huis. De

eerste optie gaat uit van behoud van deze functie met kleine

stedenbouwkundige verbeteringen in de omgeving.

Verkenning alternatieven ontwikkeling OV-knooppunt Kennispark

Impuls naar dagbediening

Bij de tweede optie is het doel om gericht functies in de

omgeving van het treinstation toe te voegen die een ander type

reizigers aanspreekt. Hierbij zijn de denkbeelden

studentenhuisvesting en meer onderwijsfuncties.

Upgrade naar nationaal intercity treinstation

Bij de derde optie zijn gerichte investeringen in het gebied

nodig. Het aanpakken van de hoofdentree, en het toevoegen

van functies om het geheel van meer allure te voorzien. Alleen

dan is een opmaat naar een intercity treinstation haalbaar.

Investering naar interregionaal intercity treinstation

De vierde optie bouwt voort op de derde optie, maar koppelt

hieraan de Duits-Nederlandse ambities voor de spoorlijn tussen

Zwolle, Enschede en Münster.
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Ontwikkelpaden uiteengezet op de indicatieve as investeringen versus functie station

6.3 Toelichting op ontwikkelpaden Kennispark

De vier genoemde ontwikkelpaden zijn in bijgaande figuur

uiteengezet op de indicatieve assen: benodigde investeringen

en knoopfunctie.

Voor het Kennispark gaat het in de eerste optie om het

aanpakken van de huidige problematiek. Te denken valt aan de

sociale veiligheid in de stationstunnel. In de tweede optie vallen

deze upgrades samen met gerichte investeringen in functies

met divers gebruikspatroon in het gebied. Dit betekent een

verbetering van de knoopfunctie van het treinstation.

De derde en vierde optie doen hier nog een schep bovenop.

Hierbij gaat het om het aantrekken van bepalende functies,

zoals onderwijsinstellingen en gebiedstrekkers zoals

evenementenhallen/locaties.

Verkenning alternatieven ontwikkeling OV-knooppunt Kennispark
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Optie 3 Optie 4

Optie 2

Optie 1 Behoud huidig station

Impuls naar dagbediening Sprinter treinstation

(Nationaal/interregionaal) intercity treinstation

Indicatieve beelden Karres en Brands knooppuntontwikkeling Enschede Kennispark

Bijgaande beelden corresponderen met de beschreven ontwikkelpaden voor het

Kennispark. Per ontwikkelpad is een indicatief toekomstplaatje getoond. In dit

geval zijn de eindbeelden van optie 3 en optie 4 gelijk. Het totaal dient ter

inspiratie voor denkrichtingen voor de toekomst van treinstation Kennispark.



6.4 (Door)ontwikkeling treinstation Kennispark

Ook voor het Kennispark is een overzichtelijke veilige openbare

ruimte relevant. De huidige stationsentree is lastig vindbaar en

ligt niet op een logische looproutes naar de bestemmingen

(voetbalstadion Grolsch Veste en businesspark Kennispark).

Met de eerste optie zijn de verbeteringen gericht op de openbare

ruimte en het veraangenamen van de tunnel (verlichting en

verbeteren sociale veiligheid). De fietssnelweg F35 dient duidelijk

herkenbaar te zijn in het stationsdomein. Tot slot is er ook bij het

Kennispark een opgave om de groene elementen en haar

identiteit als hightech-locatie sterker naar voren te laten komen.

Bij de tweede optie gaat het om de verdichting van stedelijke

voorzieningen in de directe omgeving van het station Kennispark

om reizigers uit een diverse doelgroep aan te trekken.

Daarbij de opgave om fietsparkeren centraal te organiseren te

rondom de fietssnelweg F35, zodat reizigers direct vanuit hun

herkomstlocatie hun fiets kunnen parkeren op de bestemming of

andersom. Aandacht gewenst voor ontvlechting fiets- en

voetgangersroutes en mogelijkheid om aantrekkelijke looproutes

naar het Kennispark en naar het expoterrein te faciliteren. Dit

terrein is gelegen ten noorden van de weg Colosseum.

In de derde en vierde optie volgen ook wijzigingen op het station

zelf: breedte en lengte perrons en een ruimtereservering voor een

mogelijke spoorverbreding. De tunnel verbreden, het omleiden

van de fietssnelweg F35 en een groener plein, dragen bij aan een

aantrekkelijker verblijfsklimaat. Tot slot kan met toevoeging van

hoogbouw het geheel meer allure krijgen en kan een meer

gespreid functieaanbod ontstaan aan het stationsplein.

Verkenning alternatieven ontwikkeling OV-knooppunt Kennispark

Type 4 casestudy: Enschede De Eschmarke en Enschede Kennispark 59 |



Belang van soepel en overzichtelijk overstappenRuimtelijke kwaliteit: station en omgeving

Indicatieve beelden Karres en Brands knooppuntontwikkeling Enschede Kennispark
De getoonde beelden geven een schetsverkenning aan de hand van 

Karres en Brands haar visie op stationsontwikkeling. Getoond zijn twee 

(ruimtelijke kwaliteit en overzichtelijk overstappen) van de in totaal vier 

visierichtingen. Vanuit deze visie wordt meegegeven om onder andere te 

werken aan de openbare ruimte tussen perrons en de bebouwing en de 

randen van gebieden (de wanden) in te richten voor het ontmoeten van 

elkaar op het stationsplein.
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Conclusies

7
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7.1 Landelijke conclusies

Gebiedsontwikkeling en OV-knooppunten

De kwaliteit van een treinstation hangt sterk samen met de kwaliteit

van de directe omgeving en wat zich daarin afspeelt. Enerzijds heeft

een treinstation in een desolate omgeving niet de juiste basis voor

een doorgroeimodel. Anderzijds komt een gebiedsontwikkeling

waarin de koppeling met het nabijgelegen treinstation niet goed

wordt geïntegreerd, vrijwel nooit tot een gewenst eindresultaat.

Gebiedsontwikkelingen als aanjager van integrale upgrade

Bij het zorgvuldig situeren van gebiedsontwikkelingen in de

stationsomgeving, ontstaan kansen om de omgeving integraal mee

te nemen. Dit betekent dat bij een bouwopgave, niet alleen het

station profiteert, maar ook de directe omgeving. Bijvoorbeeld door

toevoeging van specifieke voorzieningen en ruimtelijke kwaliteit die

er anders niet zouden zijn geweest.

Conclusies

Kleine knooppunten kunnen renderen, maar niet alleen

Een knooppunt met een laag reizigersaanbod dient niet gelijk

opgeheven te worden, maar het moet wel een keuze zijn. Kijk

hierbij naar het bredere belang en neem ook omliggende

treinstations in ogenschouw. Lokaliseer de reden waarom het

treinstation niet rendeert en pak die reden in samenwerking met

de omgeving aan of maak een bewuste keuze voor stoppen.

Hierbij is het van belang om aandacht te hebben voor de

regiofunctie van treinstations.



Conclusie

7.2 De Eschmarke

 Van de vier belichte ontwikkelpaden ligt het behoud van het

treinstation met eventueel een doorgroei naar een schakel op

de Duitse lijn het meest voor de hand. Sluiting van treinstation

De Eschmarke is niet gewenst.

 De huidige locatie van het treinstation is niet ongunstig gelegen

voor uitbouw en doorgroeimogelijkheden. Potentie voor

bijvoorbeeld P+R-functie heeft nadere uitwerking nodig.

 Het groene karakter van de omgeving van De Eschmarke is

aantrekkelijk voor de eventuele doorgroeimogelijkheden.

 Woningbouw kan voor een treinstation met de omvang van De

Eschmarke het verschil zijn tussen sluiten en doorgaan. Daarbij

is het belangrijk dat het beoogde Eschmarkerveld (het terrein

direct ten noorden van het treinstation) een gemengde

invulling krijgt: woningbouw met kleinschalige voorzieningen. Uitslag Mentimeter 25 juni op de vraag over randvoorwaarden 
ontwikkelpad 1 ‘behoud De Eschmarke met kleine impuls in de omgeving’

 Medewerking van Deutsche Bahn is essentieel bij de eventuele

ontwikkeling van De Eschmarke voor de Duitse spoorlijn.

 Gebiedsontwikkelingen met diverse functies, verbetering van

de tunnel, de relatie met bedrijventerrein Euregio en sociale

controle/veiligheid zijn vier van de bepalende elementen voor

de mogelijke (reizigers)groei van De Eschmarke.
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Conclusie
7.3 Kennispark

 Van de vier belichte ontwikkelpaden ligt het behoud van het

treinstation met een doorgroei naar een dagbediening Sprinter

treinstation het meest voor de hand.

 Kennispark functioneert goed, op het ontbreken van een

duidelijke entree en veiligheid in de tunnel na. Het heeft een

aantal specifieke kwaliteiten: stabiel aantal reizigers, goede

treinbediening en aanbod voorzieningen in directe omgeving.

 De doorgroei van Kennispark kan met het ontvlechten van

vervoersstromen (fiets en voetganger). De F35-route langs het

station is logisch, maar deze kruist bij voorkeur niet de

voetgangersstromen op het stationsplein en stationstunnel.

 Daarbij is een uitbreiding van type voorzieningen gewenst om

een meer gespreid aankomst- en vertrekpatroon te realiseren:

studentenhuisvesting en gebiedstrekkers, zoals vrijetijds- en

evenementenvoorzieningen zijn daarvoor potentieel geschikt. Uitslag Mentimeter 25 juni op de vraag over randvoorwaarden 
ontwikkelpad 2 ‘Kennispark impuls dagbediening treinstation’

 Locatie Kennispark met veel parkeren mogelijk interessant voor

P+R functie. Hiervoor is verder onderzoek benodigd.

 Gebiedsontwikkelingen met een divers karakter,

veraangenamen van de stationstunnel, de relatie met het

bedrijventerrein Kennispark, piek van de FC Twente

voetbalwedstrijden (transferveiligheid) en de realisatie van een

duidelijke (nieuwe) hoofdentree zijn de bepalende elementen

voor de doorgroei van het treinstation en omgeving.
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Reflectie: toepassing onderzoek op 
vergelijkbare OV-knooppunten
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Reflectie

Vlissingen-Souburg

Arnhem Velperpoort

Eindhoven Strijp S

8.1 Overzicht andere type 4 knooppunten

Ter illustratie zijn op deze pagina enkele Type 4 stations afgebeeld die mogelijk vergelijkbare opgaven hebben. Neem deze stations in gedachten bij

het doornemen van de landelijke lessen. Eschmarke is gekoppeld aan Vlissingen Souburg en Den Helder Zuid. Voor Kennispark gaat het om de

voorstadsstations Eindhoven Strijp S en Arnhem Velperpoort.

Beelden zijn afkomstig van Cyclomedia (2020)

Den Helder Zuid



Reflectie

De klant-wenspiramide voor stationsgebieden (NS Stations, 2015) bewerkt met aanvullingen vanuit casestudy Enschede De Eschmarke en Enschede Kennispark 

Uitstraling (stedelijkheid)

Gebiedsontwikkelingen

Integrale opgave

Voetganger

Onderdoorgangen

Sociale veiligheid

First and last mile

Levendigheid

8.2 Landelijk toepasbare lessen

In samenwerking met de stakeholders, zijn binnen de casestudy Enschede De Eschmarke en Enschede Kennispark zestien lessen geformuleerd 

voor vergelijkbare type 4 knooppunten in Nederland (zoals op de vorige pagina getoond). Deze lessen zijn ondergebracht in de klant-

wenspiramide van NS Stations (2015). Op de volgende pagina’s volgt een uiteenzetting per landelijk toepasbare les. 

Landelijke lessen uit casestudy

Schaalsprong

Herkenbaarheid

Eigenaarschap
Afhankelijkheid

Basis op orde Stoppen als keuze

Verbreding in invalshoeken Adaptief
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8.2 Landelijk toepasbare lessen

 Verbreding in invalshoeken. Betrek meerdere disciplines bij het

analyseren van een stationsgebied. Naast verbreding in

disciplines – verkeerskundig, stedenbouwkundig, railkundig – is

het ook goed aandacht te hebben voor thema’s als

energietransitie, klimaatadaptatie, de woningbouwopgave etc.

 Integrale opgave. Een ontwikkeling of op rondom het station

vereist altijd een integrale aanpak. Het is daarmee niet enkel

een (rail) verkeerskundig vraagstuk, maar vergt ook het

betrekken van eerder genoemde partijen van andere

disciplines. Dit helpt om de kwaliteitsopgaven te identificeren

en integraal aan te pakken.

 Stedelijkheid. In de zoektocht naar ruimte (voor met name

woningbouw) worden stationsgebieden steeds meer stedelijk

gebied. Benader de opgave van een stationsgebied dan ook

vanuit stedelijk oogpunt met aandacht voor groen, identiteit en

verblijfskwaliteit van een plaats naast de knoopfunctie.

Reflectie

 Schaalsprong. Ontwikkelingen in de directe

stationsomgeving zijn van invloed op het station en vice

versa. Het realiseren van een echte schaalsprong kan niet

zonder aandacht te besteden aan beide ontwikkelingen.

 Gebiedsontwikkelingen. Bouw geen treinstations als de

gebiedsontwikkelingen (hoogst) onzeker zijn. Laat de wens

voor verknopen van stations niet te ver voor de zekerheden

van gebiedsontwikkelingen gaan. Dit kan leiden tot

geïsoleerde knooppunten die een broedplaats kunnen zijn

voor criminaliteit en problemen met sociale veiligheid.

 Stoppen is ook een keuze. Zeker op hele kleine knooppunten

is stoppen ook een keuze. Vooral bij treinstations is de

neiging om een station op te heffen veelal beperkt. Reizigers

zijn echter soms meer gebaat bij een alternatieve ontsluiting

(bijvoorbeeld via HOV) of eventuele samenvoeging van twee

kleinere stations dan een status quo.



 Sociale veiligheid. Ogen en oren rondom het station zijn van

belang. Sociale veiligheid is al snel een aandachtspunt als

het gebruik (aantal reizigers) van een treinstation

achterblijft. Dit betekent dat een mix aan functies, die

zorgen voor activiteiten verspreid over de dag, rondom een

knoop vaak de beste keus is.

 Onderdoorgangen. Een plek om beide zijden van het station

met elkaar te verbinden, maar ook een belangrijk

aandachtspunt bij diverse stationslocaties. Smalle, donkere

en matig verlichte spoortunnels vervangen door bredere en

attractievere exemplaren, kunnen direct een impuls geven

aan het opheffen van de barrièrewerking die een spoorlijn

met zich meebrengt.

Reflectie

 Levendigheid. Reuring in het gebied maakt het verblijven bij

een treinstation aantrekkelijk. Reuring is enerzijds een

attractief treinstation, maar anderzijds ook een diverse mix

van voorzieningen (woningen, sportvoorzieningen,

bedrijvigheid etc.) in de directe omgeving die zorgen voor

activiteiten in het stationsgebied over de hele dag verspreid.

 Herkenbaarheid. Een station maakt een krachtiger

onderdeel uit van een omgeving indien het station of de

toegang daartoe duidelijk zichtbaar is in zijn omgeving.

Heldere zichtlijnen, open pleinen, markante waterpartijen

dragen hier aan bij. Maar ook: geen toegangen tot een

station verstoppen onder bouwwerken, zoals een viaduct.
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 First and last mile. De deur tot deur verbindingen zijn een schakel

voor het potentieel gebruik van een station. Voetgangersroutes,

fietsverbindingen (en daarmee ook fietsenstallingen) en buslijnen

koppelen aan een stationsomgeving, draagt bij aan een betere

vindbaarheid en daarmee gebruik van het treinstation.

 De voetganger. Uiteindelijk worden alle reizigers in het stationsgebied

een keer voetganger. Zorg dat de voetganger nooit de dupe wordt van

andere investeringen in het stationsgebied, zoals snelle fietsroutes of

vrij liggende busbanen. Heb hierbij aandacht voor zorgvuldig

geplaatste entrees van stations en logische goed begaanbare

looproutes.

 Afhankelijkheid. De interactie tussen knooppunt en haar omgeving is

al benoemd. In de praktijk betekent dit ook dat beheerders c.q.

eigenaren van een knooppunt afhankelijk zijn van derden om stappen

te realiseren die randvoorwaardelijk zijn voor het verbeteren van de

kwaliteit van de knoop; en ook omgekeerd.

 Eigenaarschap. Voor een succesvol functioneren van een

knooppunt op termijn is het nodig duidelijk eigenaarschap te

markeren. Wie voelt zich overal aanspreekbaar? Wie komt in

actie? Eigenaarschap kan bij een of meerdere partijen zijn

belegd echter zonder dat dit tot een patstelling mag leiden.

Het Handelingsperspectief doorlopen kan een rol spelen bij het

vinden van de juiste eigenaren.

 Basis op orde. Een open deur, maar elk knooppunt of station

moet in zijn basisfunctie schoon, heel en veilig zijn. Dit geldt

ook voor de stationsomgeving.

 Adaptief. Gelet op de onderlinge afhankelijkheden van

oplossingen is het van belang om in de ontwikkeling van

knooppunten in ontwikkelstappen te denken. Zorg voor

mogelijkheden om bij te sturen: het ontwerp niet in beton

gieten.

Reflectie
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8.3 Benodigd vervolgonderzoek/acties landelijk

 Het is niet zozeer een benodigd vervolgonderzoek, als wel een

benodigde actie. Samen met dit onderzoek naar Type 4

knooppunten, zijn er door heel Nederland vergelijkbare

onderzoeken uitgevoerd. Al deze onderzoeken hebben een

verkennend doel. De verkennende bevindingen dienen nu een

actiehouder te krijgen, zodat gericht keuzes kunnen worden

gemaakt welke stations verder worden opgepakt en welke

niet.

8.4 Benodigd vervolgonderzoek/acties Enschedese treinstations

 De Enschedese treinstations hebben voor hun

doorgroeipotentieel grote raakvlakken met de plannen voor

de spoorlijn Zwolle – Münster. Het is van belang om in een

vroegtijdig stadium de Enschedese wensen onder te brengen

in deze interregionale discussie.

Reflectie

 Beide treinstations hebben de ruimte (op locatie) om een P+R

functie ter vervullen, maar het potentieel is nog onbekend.

Mogelijk is een reizigersonderzoek een uitkomst om dit in beeld

te brengen.

 De in deze studie genoemde ontwikkelpaden kunnen richting

geven bij de ontwikkeling van De Eschmarke (Eschmarkerveld)

en Kennispark. Daarvoor is uitwerking van ideeën naar

maatregelen benodigd.

 In de benodigde nadere uitwerking is het relevant om samen

met betrokken partijen te verkennen wie welke aspecten kan

en wil oppakken.
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1 Introductie 

In samenwerking met ProRail en NS Stations heeft de provincie Gelderland een verdiepend 

onderzoek laten uitvoeren naar stations die bekend staan als zogenaamde type 4 knooppunten. Type 

4 knooppunten zijn kleinere knooppunten met kwaliteitsopgaven (zie Tabel 1). Zij kennen een 

verhoudingsgewijs lage reizigersbeleving, bijvoorbeeld met betrekking tot het voorzieningenniveau 

op het station, de sociale veiligheid, de directe omgeving en de wachttijdbeleving. Type 4 stations 

hebben in de Stationsbelevingsmonitor (SBM) een reizigerstevredenheid die lager is dan een 7. 

Vanuit de Contourennota voor het Toekomstbeeld OV 20401 bestaat de wens dat het klantoordeel in 

het hele OV naar een 8 gemiddeld gaat. Ook voor de type 4 knooppunten geldt dat een 

kwaliteitsimpuls is gevraagd waarmee onder andere de reizigersbeleving naar een hoger niveau 

gebracht wordt.  

 

Typen knooppunten 

Type 1 Stationsknooppunten als onderdeel van een geplande grotere gebiedsontwikkeling met hoogstedelijk 
karakter 

Type 2 Stationsknooppunten met kansen voor grotere gebiedsontwikkeling 
Type 3 Knooppunten die hun succes in reizigersaantallen (naar verwachting gaan) overschrijden en vragen om 

een schaalsprong in voorzieningen 
Type 4  Kleinere knooppunten met kwaliteitsopgaven  
Type 5  Kleinere knooppunten met opgaven op het gebied van integrale transferveiligheid  
Type 6 (Nieuwe) OV-knooppunten zonder trein aan de stadsrand 
Type 7 (Nieuwe) OV-knooppunten in het landelijk gebied of de stedelijke periferie met de potentie voor  

Tabel 1: Typen knooppunten, plan van aanpak Ketens en Knopen 2020. 

 

1.1 Vraagstelling 

In het onderzoek zijn de volgende hoofdvraag en deelvragen gesteld. 

 
“Waardoor wordt de lage reizigersbeleving op de type 4 knooppunten veroorzaakt, met welke 

maatregelen kan de reizigersbeleving worden verhoogd en tegen welke kosten?”  

 
De deelvragen zijn als volgt: 

1. Wat zijn de reizigerskenmerken op stations met een kwaliteitsprobleem? 

2. Hoe kenmerkt het voor- en natransport zich, welke treinbediening is van toepassing (bv. half 

uursdienst)? 

3. Welke aspecten zijn doorslaggevend voor reizigerstevredenheid op deze knooppunten, zowel 

positief als negatief?  

4. Waar liggen vanuit reizigersperspectief de belangrijkste opgaven?  

5. Welke ideeën hebben reizigers zelf voor verbetering op deze knooppunten? Mogelijke 

oplossingen/maatregelen per thema. 

6. Toets van de geformuleerde maatregelenpakketten per thema op een aantal representatieve 

stations (waaronder een station in Enschede). 

Het doel van het onderzoek is om uiteindelijk een raming te kunnen maken voor alle stations met 

een kwaliteitsopgave zodat deze in de toekomst (2040) aan het gewenste kwaliteitsniveau voldoen.  

 
1 Min IenW, februari 2019. 
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1.2 Aanpak 

Voor de beantwoording van de eerste vier deelvragen zijn de gegevens van de SBM uitgebreid 

geanalyseerd.2 Gaande het onderzoek is voor beantwoording van deelvraag 5, in plaats van een 

additioneel reizigersonderzoek, ervoor gekozen om een jong afgestudeerde designer een aantal 

stations te laten bezoeken en concrete maatregelen voor te stellen. Deelvraag 6, het toetsen van de 

geformuleerde maatregelenpakketten valt buiten de scope van het project. Toetsing van 

maatregelpakketten is mogelijk nadat deze op stations zijn geïmplementeerd. 

Hoofdstuk 2 behandelt de uitkomsten van de SBM-analyses (deelvragen 1 t/m 4), resulterende in een 

overzicht van de belangrijkste opgaven. Hoofdstuk 3 toont de bevindingen en voorstellen van de 

designer. Zij heeft drie laag scorende type 4 knooppunten bezocht, namelijk: Enschede Kennispark, 

Enschede De Eschmarke en Lage Zwaluwe. In samenspraak met de onderzoekers en betrokkenen van 

ProRail en NS Stations zijn vervolgens maatregelen voorgesteld.  

 

  

 
2 Van de eerste vier deelvragen zijn vier onderliggende analyserapporten en diverse tabellen (in Excel) 
beschikbaar, over reizigerskenmerken, voor- en natransport, doorslaggevende factoren en de belangrijkste 
opgaven voor de reizigersbeleving. 
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2 SBM-analyses 

Bij het onderdeel reizigerskenmerken zijn laag en hoog scorende type 4 knooppunten vergeleken, om 

te beoordelen of verschillen in reizigerskenmerken verklaringen bieden voor verschillen in het 

algemeen oordeel over dit station. Bij het onderdeel voor- en natransport is een vergelijkbare 

analyse uitgevoerd. In hoofdzaak is gekeken of verschillen in het voortransport tot verschillen in het 

algemeen oordeel leiden. Bij dit onderdeel zouden ook gegevens over treinbedieningen van de 

stations betrokken worden. Omdat hier pas op een later moment werd beschikt, zijn deze bij het 

derde onderdeel meegenomen. In het derde onderdeel is een groot aantal causale verbanden 

geanalyseerd van factoren die mogelijk het algemeen reizigersoordeel over dit station beïnvloeden. 

Er is gekeken naar de invloeden van de thema- en itemscores binnen de SBM. Ook zijn andere 

reizigers- en verplaatingskenmerken meegenomen in de analyses waaronder de invloed van 

tekstcategorieën van de open vraag “Wat moet er volgens u verbeterd worden aan dit station?”. 

 

2.1 Reizigerskenmerken 

Er zijn verschillen in de verdeling van reizigerskenmerken tussen hoog en laag scorende stations, 

maar ook tussen halte- en basisstations3. De verschillen zijn over het algemeen beperkt en doen zich 

voor voor leeftijdsklasse, reismotief en deels voor reisfrequentie. Een vergelijking van de SBM met de 

gegevens van NSR (KIS, 2016) wijst uit dat er voor veel stations forse verschillen zijn in de 

verdelingskarakteristieken van leeftijdsklasse en reismotief. Reizigerskenmerken in de SBM zijn voor 

meerdere stations scheef verdeeld. Door het ontbreken van een steekproefkader is een harde 

controle op de juistheid van de gegevens is op dit moment echter niet mogelijk. Analyses leveren de 

volgende inzichten op: 

• Jongeren in de leeftijd tot 20 jaar hebben een significant hoger algemeen oordeel over 

stations dan andere leeftijdsgroepen. Op basisstations is het effect hoger dan op halte 

stations.  

• Reizigers met een sociaalrecreatief motief hebben een significant hoger algemeen oordeel 

over dit station in vergelijking met reizigers die voor school of studie met de trein reizen. 

• Reizigers die één of meerdere dagen per week met de trein reizen hebben een significant 

lager algemeen oordeel over dit station dan reizigers die minder frequent met de trein 

reizen. 

• Mannen en vrouwen verschillen niet in het algemeen oordeel over dit station. 

• Het typestation (halte of basis) leidt niet tot significante verschillen in het algemeen oordeel 

over dit station. 

 

Frequente reizigers scoren lager dan minder frequente reizigers, behalve op hoog scorende halte 

stations waar deze groep een verhoudingsgewijs hoog aandeel heeft. Reizigers die van en naar het 

werk reizen scoren verhoudingsgewijs ook lager dan andere reizigersgroepen, behalve op de hoog 

scorende stations. Op de laag scorende stations zijn het dus vooral forenzen die de gemiddelde 

reizigersbeleving verlagen. Jongeren en reizigers die voor school of studie met de trein reizen, 

hebben i.h.a. juist een hoger algemeen oordeel dan de andere reizigersgroepen, en hebben dat deels 

 
3 Een halte heeft minder dan 1.000 in-, uit-,en overstappers per werkdag en een basisstation meer dan 1.000 
en minder dan 10.000 in-, uit-, en overstappers per werkdag. 
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ook op de hoog scorende stations. Zonder deze groep, zou de reizigersbeleving op de laag scorende 

stations nog lager uitvallen.  

Jongeren vormen dus een belangrijke groep om de reizigersbeleving op de laag scorende stations op 

peil te houden dan wel te verbeteren. Kansen voor verbeteringen zijn vooral zichtbaar in de groep 

van forenzen die frequent woonwerkverplaatsingen maken met de trein. Merk tenslotte op dat 

reizigers met een sociaalrecreatief motief verhoudingsgewijs meer tevreden zijn. 

 

2.2 Voor- en natransport en treinbedieningen 

Laag scorende stations hebben een relatief hoog aandeel reizigers die met de auto naar het station 

komen. Ook het aandeel reizigers dat met de bus (btm4) komt, is verhoudingsgewijs hoger dan voor 

de hoog scorende stations. De fiets heeft veruit het hoogste aandeel in het voortransport, gevolgd 

door lopen. Op halte stations maken deze vervoerwijzen circa 73% uit in de modal split en op basis 

stations circa 65%.  

Gegevens over het natransport zijn buiten beschouwing gelaten omdat deze minder zuiver zijn (zie 

rapport over voor- en natransport). Analyses leveren de volgende inzichten op: 

• Reizigers die met de bus naar het station komen hebben een significant lager oordeel over 

dit station dan reizigers die lopend, met de fiets of auto naar het station komen.  

• Reizigers die een overstap maken van trein naar trein op het station, hebben een significant 

lager oordeel over dit station dan andere reizigers.  

• In geval er meerdere vervoerders rijden op een station, heeft dit een neerwaarts effect op 

het algemeen oordeel over dit station.  

• Of een station treinreizen produceert (woongebied) of treinreizen aantrekt 

(arbeidsplaatsen), ook wel productie en attractie genoemd, heeft nagenoeg geen effect voor 

het algemeen oordeel over dit station.  

Bij een ketenverplaatsing waarbij de btm naast de trein wordt gebruikt, of sprake is van een overstap 

op het station, valt het algemeen oordeel i.h.a. lager uit. Dit doet zich zowel voor op laag- als 

hoogscorende stations. Bij halte stations speelt daarnaast mogelijk een rol dat er geen of slechts een 

beperkt aanbod van stads- en streekvervoer is. Goede aansluitingen of het gemak waarmee reizigers 

een overstap maken, zijn van belang om de reizigersbeleving te verbeteren.  

Beoordelen wij tenslotte de treinbedieningen dan valt op dat laag scorende stations in de selectie 

gemiddeld meer treinen per uur kennen dan de hoog scorende stations.  

 

2.3 Doorslaggevende factoren reizigersbeleving 

Er wordt vervolgd met de analyse van doorslaggevende factoren. Allereerst komen de invloeden van 

de SBM-thema’s aan de orde gevolgd door de analyse van tekstcategorieën. 

 

Invloeden thema’s SBM 

Analyse van een groot aantal invloedsrelaties toont aan dat vooral de sfeerbeleving het algemeen 

oordeel over dit station beïnvloedt, op enige afstand gevolgd door de beleving van de directe 

 
4 Reizen met de bus, tram of metro worden met “btm” aangeduid. Voor de stations in het onderhavige 
onderzoek zal dit in de regel vervoer met de bus betreffen. 
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omgeving van het station en de wachttijdbeleving (zie Figuur 1)5. Belangrijk is te onderkennen dat in 

de beleving van de directe omgeving van het station juist ook veiligheidsissues spelen. Indien het 

item van de beleving van de directe omgeving van het station buiten de analyse wordt gehouden, 

neemt het belang van de veiligheidsbeleving op het station (kenmerk Veilig in Figuur 1) voor het 

algemeen oordeel toe. Bij het onderdeel sfeerbeleving weegt het item “Ik vind dat het station er 

verzorgd uitziet” relatief zwaar. Bij wachttijdbeleving geldt dit voor het item “Ik ervaar het wachten 

op dit station als comfortabel” en “Ik ervaar voldoende beschutting tegen wind, regen en kou op het 

perron”. Andere zaken die deels al uit voorgaande analyse naar voren komen zijn: 

• In vergelijking met reizigers die met de btm naar het station komen in het voortransport, 

hebben reizigers die met de fiets of auto naar het station komen een significant hoger 

algemeen oordeel over dit station. Bij uitsplitsing naar laag en hoog scorende stations blijkt 

het effect uitsluitend bij laag scorende stations significant te zijn. 

• Reizigers die overstappen op het station oordelen significant lager in vergelijking met de 

referentiecategorie.  

• Indien er meerdere vervoerders op het station rijden, wordt het station verhoudingsgewijs 

lager beoordeeld. Op laag scorende halte stations komt dit laatste overigens vaker voor dan 

op hoog en laag scorende basisstations. 

• Tenslotte scoren stations die in buitengebied liggen bij een kleine stad/dorp 

verhoudingsgewijs lager dan stations die in een centrum van een kleine stad/dorp liggen of 

als voorstadstation zonder knooppuntfunctie fungeren (deels significante verschillen). 

Merk op dat een aantal van de genoemde factoren weliswaar een significante maar beperkte invloed 

hebben (lage coëfficiënten). Kenmerken die niet in het model terugkomen, dat wil zeggen geen 

significante invloed hebben op het algemeen oordeel over dit station, na controle voor de andere 

kenmerken, zijn: het onderscheid tussen halte en basis station (type indeling ProRail), reismotief en 

reisfrequentie.  

 
5 Voor een toelichting op hoe Figuur 1 gelezen dient te worden, zie Bijlage 1. 
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Invloeden tekstcategorieën 

In de SBM is de volgende open vraag opgenomen: ”Wat moet er volgens u verbeterd worden aan dit 

station?”. De gegevens zijn met behulp van tekstanalyse software in een groot aantal categorieën 

ingedeeld. In Tabel 2 zijn de tekstcategorieën genoemd in volgorde van belangrijkheid; aantal keren 

genoemd. Deze zijn vervolgens aan de analyses toegevoegd. 

 

Kenmerken Toelichting 

Beschut wachten Meer (afgesloten) wachtruimtes en beschutting tegen weersomstandigheden. 

Sfeer/uitstraling Meer sfeer en uitstraling creëren door renoveren, kleurgebruik, muziek, kunst of 
groenvoorzieningen. 

Winkels Een cluster aan winkels waaronder voornamelijk eetgelegenheden en koffie mogelijkheden. 

Toilet Toiletten plaatsen en deze schoner, toegankelijker en beter vindbaar maken. 

Informatie Betere informatievoorziening door bijvoorbeeld een beter omroepsysteem en betere 
bewegwijzering, meer informatieborden op perron of informatiepunten. 

Verlichting Betere verlichting, vooral in de avond voor een beter veiligheidsgevoel. 

Fietsvoorzieningen Meer en veiligere fietsenstallingen en beter bijhouden zoals tijdig oude fietsen verwijderen. 

Voorzieningen Cluster van faciliteiten zoals in- en uitcheckpaaltjes, oplaadpalen, geldautomaten of flexplekken. 
Soms worden winkels hier ook in genoemd maar dit is beperkt. 

Beveiliging Meer veiligheid creëren door meer toezicht en beveiliging op stations of bij fietsenstallingen, 
bijvoorbeeld door middel van camera's. 

Wachten/zitplaatsen Meer zitruimte om te wachten onder andere op het perron. 

Auto parkeren Meer parkeergelegenheid voor auto's rondom het station. 

Toegankelijkheid Betere toegang naar verschillende delen van het station zoals perrons en fietsenstalling. Ook 
voor mindervaliden of mensen met een kinderwagen. 

Figuur 1: Verklaring Algemeen oordeel over dit station (referentiecategorieën, btm, hoog scorend station, station in 
buitengebied bij kleine stad/dorp). 
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Kenmerken Toelichting 

Servicepersoneel Meer personeel en/of balies. Wordt bijvoorbeeld gerelateerd aan informatievoorziening en 
veiligheid. 

Reinheid Schoonhouden van onder andere vloeren, afvalbakken etc. 

Aansluitend vervoer Richt zich op voor- en natransport met ander openbaar vervoer zoals de ligging van haltes ten 
opzichte van het station of aansluitende dienstregelingen. 

Stationsomgeving Cluster van zaken die spelen in de omgeving van het station die effecten hebben op 
bijvoorbeeld veiligheidsgevoel, sfeeruitstraling en bereikbaarheid. 

Transferdrukte Drukte verminderen op bijvoorbeeld het perron of bij de roltrappen en in- en uitcheckpalen. 

Bereik (mobiel/internet) (Gratis) Wifi op het station voor bijvoorbeeld tijdens het wachten. 

Overlast Overlast veroorzaakt door andere reizigers, roken of bijvoorbeeld geluidsoverlast. 

Transfer 
zichtlijnen/afstanden 

Beter overzicht kunnen hebben op het station of perron en een betere doorloop van het ene 
naar het andere deel van het station of de omgeving. 

Tabel 2: Relevante tekstcategorieën SBM (2018 t/m Q1 2020). 

 

Als eerste blijkt dat reizigers die de open vraag ”Wat moet er volgens u verbeterd worden aan dit 

station?” hebben ingevuld, een lager algemeen oordeel hebben over dit station dan reizigers die 

deze vraag niet hebben ingevuld. Het aandeel reizigers dat de open vraag heeft ingevuld op de laag 

scorende stations blijkt hierbij 7% tot 9% hoger te zijn dan op de hoog scorende stations. De potentie 

om op laag scorende stations verbeteringen in de reizigersbeleving te bewerkstelligen is hiermee in 

de basis hoger dan op de hoog scorende stations.  

Additionele analyses op de tekstcategorieën leveren de volgende inzichten op.6 Voor zowel de laag 

als hoog scorende stations bestaat behoefte aan meer winkels en meer of betere voorzieningen voor 

beschut wachten. Voor het overige verschillen de laag en hoog scorende stations. Op de laag 

scorende stations zijn verbeterpunten met betrekking tot sfeer en uitstraling significant. Er is 

behoefte aan meer (service)personeel. Daarnaast worden verbeteringen gewenst met betrekking tot 

de toegankelijkheid van het station en worden meer voorzieningen gewenst. Op de hoog scorende 

stations is behoefte aan meer toezicht, beveiliging en een betere verlichting. Er zijn verbeteringen 

gewenst met betrekking tot fietsvoorzieningen en de stationsomgeving. 

 

Een verdergaande analyse van de tekstcategorieën7 wijst uit dat reizigers op de laag scorende 

stations veel meer verbeteraspecten noemen die significante invloed hebben op het algemeen 

oordeel over dit station dan op de hoog scorende stations. Voor de laag scorende stations komen 

daarbij ook aspecten terug zoals een betere beveiliging en verlichting en verbeteringen van de 

stationsomgeving. 

De analyses geven inzicht in factoren die een doorslaggevende invloed hebben op de 

reizigersbeleving zoals sfeer- en wachttijdbeleving en de ervaren veiligheid. Ook zijn er minder 

invloedrijke aspecten die in een gecombineerde aanpak (meerdere maatregelen) de reizigersbeleving 

op het station verhogen. Het potentieel om dit te bereiken schatten wij op laag scorende stations 

hoger in dan op de hoog scorende stations. Merk hierbij op dat verschilanalyses tussen laag en hoog 

scorende stations niet direct inzichtelijk maken welke aspecten kansrijk zijn om de reizigersbeleving 

 
6 Voor meer gedetailleerde inzichten verwijzen wij naar het rapport doorslaggevende factoren in de 
reizigersbeleving. 
7 Deze zijn als heuristisch te beschouwen, zie voetnoot 4. 
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op laag scorende stations te verbeteren. Dit is een belangrijke indicatie dat per station maatwerk is 

gevraagd om aan specifieke reizigerswensen tegemoet te komen.  

 

2.4 Belangrijkste opgaven 

Hoog en laag scorende stations laten een soortgelijk patroon zien in de gemiddelde beoordelingen 

van de SBM-thema’s die ten grondslag aan het algemeen oordeel, zie Figuur 2. Verschillen tussen 

laag en hoog scorende stations laten kansen voor groeimogelijkheden zien. Deze zijn beter te 

benutten als de basis van het station op orde is.  

 

 

Figuur 2: Gemiddelde beoordelingen op thema's uit de SBM plus de gemiddelde beoordeling voor de directe omgeving, 
uitgesplitst naar hoog en laag scorende stations. 

 

Worden de groeikansen verbonden met de meest invloedrijke aspecten en betrekken wij hierbij ook 

de klantwenspiramide van sfeerbeleving (zie Bijlage 2), dan resulteert dit in een volgende 

prioritering.  

1. Sfeervol 

2. Directe omgeving van het station 

3. Wachttijdbeleving 

4. Veiligheid 

5. Schoon 

6. Oriëntatie 

7. Doorstroming  

8. Uitnodigend 

Merk op dat verbeterpunten die naar aanleiding van de analyse van tekstcategorieën naar voren zijn 

gekomen clusters bevatten die in relatie staan tot één of meerdere thema’s van de SBM. In Tabel 3 is 

een overzicht van de clusters en bijbehorende thema’s gegeven. De vinkjes in de tabel verwijzen naar 

relaties tussen de clusters en thema’s van de SBM. Deze zijn deels ook op kwalitatieve analyses 

gebaseerd. De clusters die relaties hebben met de eerste vier thema’s/onderwerpen staan in de 

eerste rijen van de tabel.  
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Tabel 3: Overzicht van clusters met verbeterpunten, verdeeld over de thema's uit de SBM. 

Kwalitatieve cluster Sfeervol Omgeving station Wachttijdbeleving Veiligheid Schoon Oriëntatie Doorstroming Uitnodigend 

Sfeer/uitstraling       
 

 
Winkels     

 
 

 
 

Verlichting       
 

 
Beveiliging     

 
 

  

Stationsomgeving     
 

 
 

 
Overlast       

 
 

Wachten/zitplaatsen  
 

    
 

 
Servicepersoneel  

 
  

 
 

 
 

Reinheid  
 

    
 

 
Beschut wachten  

 
 

 
  

  

Informatie 
 

  
  

  
 

Fietsvoorzieningen 
 

 
 

     
Voorzieningen  

 
 

  
   

Toilet 
  

 
 

  
  

Auto parkeren 
 

 
   

 
  

Toegankelijkheid 
 

 
   

   
Aansluitend vervoer 

 
 

   
  

 

Transferdrukte 
   

    
 

Bereik (mobiel/internet) 
  

 
  

 
  

Transfer zichtlijnen/afstanden  
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3 Maatregelen 

Uit de belangrijkste opgaven komt naar voren dat vooral de sfeerbeleving, de directe omgeving van 

het station, waaronder ook de ervaren veiligheid en de wachttijdbeleving op het station voor 

verbeteringen vatbaar zijn. Ook de schoonbeleving van een station heeft impact op deze factoren. 

Verbeteringen zijn niet enkel gewenst op het station maar ook in de directe omgeving van het 

station. 

Op basis van de onderzoeksbevindingen heeft een designer drie stations bestudeerd en per station 

maatregelen geformuleerd. Per maatregel zijn meerdere varianten bedacht bestaande uit de 

gangbare dan wel meer creatieve en kleurrijke oplossingen. Er zijn maatregelen denkbaar die 

vanwege vorm-, kleur- en lichtgebruik (vb. kunstuitingen of decoratie) daadwerkelijk sfeer verhogend 

werken voor reizigers. Dit vraagt erom om soms buiten de geëigende kaders te gaan. De maatregelen 

zijn visueel uitgewerkt (zie Bijlage 3 voor meer varianten). Aan de maatregelen kunnen zaken 

toegevoegd worden die uit het reizigersonderzoek van de SBM naar voren komen, zoals: 

- Een basisvoorziening voor aansluitend vervoer en goede aansluittijden.  

- Voorzieningen voor eten of drinken, eventueel in de directe omgeving van het station. 

- Meer servicepersoneel. 

 

Tunnels: Lichtgebruik, muurdecoratie en schoon (meerdere thema’s) 

De aanlooproutes naar stations zijn van invloed op de uiteindelijke stationsbeleving van reizigers. 

Veelal blijken tunnels onder of nabij stations een negatief effect te hebben op sfeer-, veiligheids- en 

schoonbeleving. Het oogt vaak niet fris door bekladding en afval en voelt onveilig door beperkt licht. 

Dit wordt verholpen door de volgende maatregelen. 

Enschede Kennispark (vóór)                   Enschede Kennispark (na) 

 



 

Marble Research | Verdiepingsonderzoek Type 4 Knooppunten | pag. 13 van 26 

Enschede De Eschmarke (vóór)                Enschede De Eschmarke (na) 

 

1. Het aanbrengen van lichtpanelen op het plafond van de tunnel om zo een gelijke verdeling 

van licht in de tunnel te creëren, zie foto’s boven. De mate van licht kan aangepast worden 

aan momenten van de dag.  

2. Licht kleurgebruik maakt dat een tunnel als meer open en overzichtelijk wordt ervaren, en 

niet als een zwart gat. Hierbij kan gekozen worden voor maatwerk, zie onderstaande twee 

afbeeldingen. 

3. Het aanbrengen van graffiti afstotende verf of kunst op de muren van de tunnel om 

bekladding tegen te gaan.  

4. Ter aanvulling het schoonhouden van de tunnel. Het verwijderen van afval/rommel, het 

tegengaan van een vieze geur en het verwijderen van onkruid dat door de bestrating komt.  

 

Enschede Kennispark (vóór) 

Enschede Kennispark (varianten na) 
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Beschutting perron (thema wachttijdbeleving) 

Op type 4 knooppunten bestaat een grote behoefte aan beschut en comfortabel wachten. Veelal is 

per perron een beschutte wachtruimte aanwezig maar is deze onvoldoende groot voor het aantal 

reizigers en/of vervuild. Op sommige stations speelt het probleem dat het perron te smal is voor een 

overdekte wachtvoorziening. De volgende maatregelen helpen hierbij. 

1. Verbreden van het perron (vb. perron 2 op Enschede Kennispark) en het plaatsen van een 

overdekte wachtruimte.  

2. Een tussenvariant is om op de perrons losse beschuttingspanelen te plaatsen, zodat reizigers 

bij een gunstige windrichting uit de wind staan. Door windschermen toe te passen waarin 

goed zichtbaar kleur- en lichtgebruik is verwerkt, wordt ook in de avonduren een warme en 

veilige sfeer gecreëerd. Er kan gespeeld worden met de mate van kleur- en lichtgebruik. 

Onderstaande afbeeldingen tonen enkele suggesties, (zie ook Bijlage 3). Wellicht kan een 

afdakje op het windscherm nog extra beschutting bieden tegen neerslag. Als dit zonder 

zijpanelen kan, belemmert het de doorstroming op het perron niet. 

3. Is er meer ruimte op het perron, dan kunnen de wachthokjes vergroot worden, zodat meer 

reizigers er gebruik van maken. 

Enschede Kennispark (voor)              Enschede Kennispark (na) 

 

Beschutting loopbruggen (thema wachttijdbeleving) 

Er zijn type 4 knooppunten met open loopbruggen, bijvoorbeeld in het buitengebied, waar reizigers 

volop blootgesteld worden aan wind of neerslag.  

1. Door het aanbrengen van panelen en sluiten van de gang worden reizigers beschut tegen 

wind en regen. Door op de panelen motieven toe te passen wordt extra sfeer gecreëerd (zie 

Bijlage 3). 

Lage Zwaluwe (voor)  `               Lage Zwaluwe (na) 
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Lage Zwaluwe (voor)  `          Lage Zwaluwe (na) 

 

Beschutting aansluitend vervoer (thema wachttijdbeleving) 

Voor aansluitend busvervoer op type 4 knooppunten ontbreken goede wachtvoorzieningen. Ze zijn 

klein, verouderd en er zijn weinig of geen zitplaatsen. 

1. Door het aanbrengen van voldoende en kwalitatief goede wachtvoorzieningen voor 

aansluitend vervoer wordt de ervaring van reizigers verbeterd. Goede lichtvoorzieningen 

horen hier ook bij. 

Lage Zwaluwe (voor)  `               Lage Zwaluwe (na) 

Lage Zwaluwe (voor)  `               Lage Zwaluwe (na) 

 

Informatievoorziening (thema oriëntatie) 

Op de onderzochte stations blijkt de informatievoorziening niet gelijkmatig te zijn verdeeld over het 

station en de verschillende aanlooproutes. Soms concentreren automaten en reisinformatieborden 

zich aan één zijde van het station. Als een reiziger vanaf de andere kant aankomt of op het andere 

perron moet zijn, loopt de persoon de reisinformatieschermen mis. Er zijn ook type 4 knooppunten 

met een enkel perron waarop ook geen reisinformatieschermen zijn geplaatst. De volgende 

maatregelen helpen daarbij: 

1. Zorg voor digitale reisinformatieschermen op alle perrons. 
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2. Zorg dat vanuit verschillende aanlooproutes reisinformatieborden en voorzieningen 

zichtbaar zijn en middels bewegwijzering zijn aangegeven. De foto’s op de volgende pagina 

geven een voorbeeld van een mogelijke invulling.  

 

Enschede Kennispark (variant na)   `             Enschede Kennispark (na) 

 

Specifiek Enschede Kennispark: Op perron 2 is geen kaartautomaat aanwezig, en ook ontbreekt 

informatie waar deze te vinden is. De mogelijkheid bestaat om een tweede kaartautomaat te 

plaatsen. Zie voorbeeldfoto’s. 

 

Enschede Kennispark (varianten na) 

 

3. Vermijd onduidelijke bewegwijzering, zoals op de loopbrug van Lage Zwaluwe. 

Lage Zwaluwe (voor)                    Lage Zwaluwe (na) 
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Directe omgeving (thema veiligheid) 

Sommige type 4 knooppunten zijn makkelijk toegankelijk vanaf paadjes vanuit het groen. Juist op 

afgelegen stations kunnen reizigers dit als onveilig ervaren. Daarnaast is op sommige stations sprake 

van verrommeling van de directe stationsomgeving, ook buiten de toegangswegen. De volgende 

maatregelen kunnen daarbij helpen: 

1. Zet open gedeelten langs het spoor en ruimten zoals parkeervoorzieningen, die aan de rand 

van het station liggen af met hekwerken, of repareer kapotte hekwerken. Zet hoeken af en 

plaats meer hekken die toegang weigeren.  

2. Plaats cameratoezicht op slecht zichtbare hoeken en geef dat aan met een bord 

cameratoezicht. 

3. Ga verrommeling van de stationsomgeving tegen, ook buiten de toegangswegen. 

Enschede De Eschmarke (voor)              Enschede De Eschmarke (na) 

Enschede De Eschmarke (voor)              Enschede De Eschmarke (na) 

 

Toegangswegen (thema veiligheid) 

Toegangswegen die dichtbegroeid zijn en waarvan een bezoeker niet verwacht dat deze naar een 

station leiden versterken het gevoel van onveiligheid. De volgende maatregelen kunnen daarbij 

helpen: 

1. Plaats borden met verwijzing naar het station (conform richtlijnen wegbeheerder). 

2. Plaats verlichting op toegangswegen die dichtbegroeid zijn en/of beperkte zichtlijnen 

hebben. Verlichting is vooral van belang tijdens avonduren. Een speelse vormgeving van 

verlichting werkt sfeer verhogend. 
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Enschede De Eschmarke (na)              Enschede De Eschmarke (na) 

 

Toezicht en hulp bij nood (thema veiligheid) 

Reizigers en personeel kunnen afgelegen en rustige type 4 knooppunten als unheimisch (eng) en 

desolaat ervaren, zeker als er een onderhoudsachterstand is. Met de volgende maatregel is contact 

met de buitenwereld mogelijk. 

1. Plaats een duidelijk zichtbare SOS-paal op de perrons. 

2. Zorg voor cameratoezicht, bijvoorbeeld bij wachtruimtes die telkens opnieuw vervuild 

worden. 

 

 

 

 

 

 

Lage Zwaluwe 

 

Toegankelijkheid 

Voor reizigers is van belang dat verschillende delen van het station zoals perrons en fietsenstalling 

goed toegankelijk zijn, vooral bij hoogteverschillen. Ook voor mindervaliden of mensen met een 

kinderwagen. Een voorbeeld hiervan is de toegang tot de fietsenstalling van Enschede Kennispark, zie 

foto. 

Enschede Kennispark (voor)                  Enschede Kennispark (na) 
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Onderhoud (raakt thema schoon, verzorgdheid en veilig) 

Zowel op de perrons als op toegangswegen naar het station is op type 4 knooppunten soms sprake 

van fors achterstallig onderhoud. Gedoeld wordt op vuil en zwerfafval8; rommel op de perrons en 

vuil en rommel op de toegangswegen naar het station. Voor een ander deel betreft dit achterstallig 

groenonderhoud. Onkruid op de bestrating van toegangswegen, op het perron en aan de zijkanten 

van het perron, groene aanslag op relingen en op stenen, mierennesten op het perron en 

platenwortels die door het plafond komen. Juist op afgelegen stations geeft dit een verlate sfeer en 

voelt achterstallig onderhoud onveilig aan voor reizigers. De volgende maatregelen kunnen daarbij 

helpen: 

1. Opruimen van zwerfafval op en rondom het station. 

2. Opruimen van zwerfafval op toegangswegen naar het station. 

3. Groenonderhoud en bestrijding van plaagdieren op en rond het station. 

4. Groenonderhoud op toegangswegen naar het station. 

Maatregelen tegen vervuiling en overtollig groen zouden verder moeten reiken dan het perron zelf, 

en ook de directe omgeving (toegangswegen) omvatten.  

 

Overige sfeer verhogende maatregelen 

In aanvulling op genoemde maatregelen die voortkomen uit bezoek van de drie stations geldt dat 

voor elk station verdere sfeer verhogende maatregelen mogelijk zijn, waarbij aansluiting wordt 

gezocht op de lokale identiteit van het station. Dit geldt bijvoorbeeld voor Lage Zwaluwe dat voor 

reizigers aandoet als een kil en afgelegen station. Zie hier enkele voorbeelden. 

 

Lage Zwaluwe (na)                Lage Zwaluwe (na) 

 

 

 

 

 

 

  

 
8 Afval zoals kleding, vuilnis, glas en scherven, drugsafval, blikjes, plastics. 
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4 Conclusies en discussie 

Als eerste komen wij terug op de onderzoeksvragen betreffende de reizigers- en 

verplaatsingskenmerken en doorslaggevende factoren. Vervolgens gaan wij in op de voorgestelde 

maatregelen. 

Het blijkt dat vooral forenzen die voor hun werk frequent met de trein reizen, verhoudingsgewijs lage 

scores geven op laag scorende type 4 knooppunten. Kenmerkend voor deze stations is dat reizigers 

relatief vaker met de auto of de bus naar het station komen. Reizigers die met de bus komen hebben 

verhoudingsgewijs vaker een laag oordeel over het station. Goede aansluitingen, of überhaupt een 

basisaanbod van aansluitend vervoer, en ook het gemak waarmee reizigers kunnen overstappen, zijn 

op laag scorende stations relevant om de beleving te verbeteren. Jongeren en scholieren die deze 

stations voor hun reizen gebruiken, vormen eveneens een relevante doelgroep. Juist deze groepen 

beoordelen de laag scorende stations relatief goed. Tenslotte zou men wensen dat laag scorende 

type 4 knooppunten ook door meer sociaalrecreatieve reizigers worden bezocht. 

Factoren die voor de reizigersbeleving doorslaggevend zijn, zijn de sfeer, de directe omgeving van het 

station, waaronder ook de ervaren veiligheid en de wachttijdbeleving op het station. Daarnaast 

spelen ook andere factoren een rol zoals de schoonbeleving en oriëntatie op het station. Op laag 

scorende stations hebben reizigers daarnaast behoefte aan meer servicepersoneel, een goede 

toegankelijkheid en drink en eetvoorzieningen. Vanwege overeenkomsten tussen de laag en hoog 

scorende stations en het groot aantal invloedsfactoren, bieden verschilanalyses niet in alle gevallen 

inzicht in de vraag, welke factoren het meest kansrijk zijn om de reizigersbeleving op de laag 

scorende stations te verbeteren. Bovendien is er veel samenhang tussen de factoren, bijvoorbeeld 

tussen de behoefte aan meer servicepersoneel en de veiligheidsbeleving op het station. Dit betekent 

dat per station maatwerk is gevraagd waarbij naar de diverse genoemde factoren gekeken kan 

worden. Het advies is daarbij om uit te gaan van de gegeven prioritering in §2.4.  

 

De stations die zijn bezocht door de designer en tot concrete maatregelvoorstellen hebben geleid, 

zijn niet representatief voor alle type 4 knooppunten, temeer omdat twee van deze stations in het 

buitengebied liggen. Desalniettemin zijn er veel aanknopingspunten voor verbeteringen op de 

stations. Een voorbeeld hiervan zijn tunnels die op veel plekken in Nederland negatieve 

reizigerservaringen oproepen, die met concrete maatregelen aangepakt kunnen worden. Een 

conclusie is daarnaast dat op bepaalde stations, zoals Lage Zwaluwe, juist veel meer op sfeer 

verhogende maatregelen nodig zijn om een verbetering van de reizigersbeleving te bewerkstelligen. 

Deze stations hebben een zodanig kille uitstraling dat gangbare maatregelen maar beperkt effect 

zullen hebben. Uit onderzoek is bekend dat maatregelen ook goed zichtbaar moeten zijn voor 

reizigers om langdurig positieve effecten te hebben. Verwacht wordt dat maatregelen die meer 

uitgesproken en kleurrijk zijn ook meer effect sorteren. Daarnaast zijn tenminste drie impactvolle 

maatregelen benodigd om veranderingen in de reizigersbeleving te bewerkstelligen. Een belangrijke 

voorwaarde voor verbeteringen is tenslotte dat de basis van het station op orde is. De basis op orde 

verwijst naar basisbehoeften van reizigers. Deze corresponderen met het onderste niveau van de 

klantwenspiramide, zoals veiligheid en schoon (Bijlage 2). 

Vervuiling van het station (o.a. van wachthokjes) door externe invloeden, bijvoorbeeld in relatie tot 

hangjongeren, zwervers en een drugsproblematiek, vragen om specifieke maatregelen en om 

bijdragen van andere stakeholders. Dit geldt ook voor vervuiling en verrommeling van de directe 

omgeving van het station. Juist deze aspecten versterken het gevoel van onveiligheid op en rond de 
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type 4 knooppunten en doen af aan effecten van andere (sfeer verhogende) maatregelen. Ook voor 

aansluitend vervoer vragen om bijdragen van andere stakeholders.  

Na keuze en implementatie van maatregelen op type 4 knooppunten kunnen de effecten voor de 

reizigersbeleving met behulp van de SBM worden getoetst. Reizigers kunnen eventueel ook 

betrokken worden bij de keuze of invulling van maatregelen. Dit is mogelijk door bijvoorbeeld 

varianten van maatregelen te visualiseren en deze via een web questionnaire aan reizigers voor te 

leggen. 
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Bijlage 1: Toelichting op Figuur 1 
 

Alle factoren in het model die het algemeen oordeel over dit station significant beïnvloeden, zijn in 

Figuur 1 in het blauw weergegeven. De factoren tezamen verklaren 61% van de variatie in het 

algemeen oordeel over dit station. De kenmerken in de bovenzijde van Figuur 1, van veiligheid t/m 

aantal treinen per uur, zijn metrische variabelen. De resterende kenmerken zijn zogenaamde 

dummy-variabelen, die een waarde 1 of 0 kunnen aannemen; 1 is van toepassing, 0 is niet van 

toepassing. 

De waarden links in Figuur 1 geven de ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten weer. Bij een 

toename van 1 punt op het onafhankelijke kenmerk veiligheidsbeleving, neemt het algemeen 

oordeel over dit station met 0,07 punt toe. Nu wordt meteen duidelijk dat vooral de sfeerbeleving en 

beleving van de stationsomgeving het algemeen oordeel van de reiziger beïnvloeden, gevolgd door 

de wachttijdbeleving en oriëntatie op het station. De regressiecoëfficiënten onderling mogen echter 

pas vergeleken worden, nadat deze zijn gestandaardiseerd. Zie hiervoor de waarden aan de 

rechterzijde van Figuur 1. Met uitzondering van leeftijd en het aantal treinen per uur, hebben alle 

metrische variabelen in het model een significant positieve invloed op het algemeen oordeel over dit 

station. 

In geval een onafhankelijk kenmerk uit meerdere dummy-variabelen is samengesteld, wordt er één 

uit het model weggelaten die dient als referentiecategorie. De coëfficiënten bij de dummy-variabelen 

voortransport (lopen, fiets en auto), overstapper op het station en overige vervoerwijze, worden in 

dit model vergeleken met de referentiecategorie bus/tram/metro (btm). In vergelijking met reizigers 

die met de btm naar het station komen in het voortransport, hebben reizigers die met de fiets of 

auto naar het station komen een significant hoger algemeen oordeel over dit station. Reizigers die 

overstappen op het station oordelen significant lager in vergelijking met de referentiecategorie. Dit 

laatste blijkt overigens ook het geval te zijn als andere vervoerwijzen als referentiecategorie worden 

genomen, zoals fietsen of lopen.  

De negatieve score bij het kenmerk aantal vervoerders laat zien dat reizigers het station relatief lager 

beoordelen indien er meerdere vervoerders op het station rijden. De waarde bij het kenmerk laag 

scorend station geeft aan dat de laag scorende stations significant lager scoren dan de hoog 

scorende stations. De laatste twee rijen in Figuur 1 geven de effecten van het type station (NS-

indeling) weer, waarbij station in buitengebied bij kleine stad/dorp, als referentiecategorie 

functioneert; een voorstadstation zonder knooppuntfunctie wordt daarbij beter beoordeeld dan een 

station in buitengebied bij kleine stad/dorp.  
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Bijlage 2: Klantwenspiramide onderzoek Sfeerbeleving 
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Bijlage 3: Enkele andere varianten, voorbeelden van maatregelen. 
 

Aangezicht talud 

Enschede Kennispark (voor)              Enschede Kennispark (na) 

 

Varianten beschuttingspanelen perron 

Enschede Kennispark (na)        Enschede Kennispark (na) 

 

Variatie op het thema zwaluwen 

Lage Zwaluwe (na)        Lage Zwaluwe (na) 
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1 Inleiding  

1.1 Kader onderzoek 
Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de uitwerking van de Contouren Toekomstbeeld OV 2040. Dit 
geeft richting aan het beleid dat ervoor moet zorgen dat iedereen in Nederland snel, gemakkelijk 
betrouwbaar en betaalbaar met het OV kan reizen. Het toekomstbeeld is door het ministerie van IenW, 
samen met provincies, metropoolregio’s, vervoerders en ProRail opgesteld. 
 

 
Structuur voor de uitwerking van het toekomstbeeld 

 
Knopen en ketens maken deel uit van het toekomstbeeld. Knopen zijn netwerkschakels waar 
verschillende vervoersmodaliteiten en/ of reisrichtingen samenkomen. Er zijn ruim 600 bestaande en 
geplande OV-knooppunten geïnventariseerd waar nu of in de toekomst knelpunten verwacht worden die 
opgelost moeten worden om het toekomstbeeld te kunnen realiseren.  
 
Deze inventarisatie moet worden verdiept om in 2021 tot een actieagenda OV-knooppunten te kunnen 
komen en gelden beschikbaar te krijgen voor de benodigde investeringen. Het is onmogelijk om deze 
verdieping voor alle 600 knooppunten uit te voeren. Daarom zijn de knooppunten gecategoriseerd en 
worden per categorie één of meerdere casussen verdiept. Deze verdieping wordt toegepast op de andere 
knooppunten in de categorie. 
 
Dit rapport is het verdiepend onderzoek van station Culemborg, dat dient als casus voor OV-knooppunten 
van Type 5, kleinere knooppunten met opgaven op het gebied van integrale transferveiligheid. De andere 
casus is Franeker. 

1.2 Doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is tweeledig. Het eerste doel is om input te genereren voor de actieagenda 
OV-knooppunten in 2021. Dit onderzoek levert informatie over oplossingsrichtingen en kosten om de 
transferknelpunten van de 79 OV-knooppunten Type 5 weg te nemen.  
Het tweede doel is om in dit onderzoek samen met de stakeholders te verkennen welke scenario’s voor 

station Culemborg realistisch zijn en op draagvlak kunnen rekenen. Daarmee vormt deze studie input voor 
(de start van) nader onderzoek naar (her)ontwikkeling van het station. 
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Na afronding van dit onderzoek zal de gemeente Culemborg het stokje overnemen en met dezelfde 
stakeholders om tafel blijven om de (her)ontwikkeling van het station verder te brengen. 

1.3 Methodiek: Handelingsperspectief 
Om de verdiepende onderzoeken op eenzelfde wijze uit te 
voeren en daarmee dus vergelijkbaar te maken, is als 
hulpmiddel het handelingsperspectief OV-knooppunten 
ontwikkeld. Dit instrument is bedoeld om een integraal 
beeld te verkrijgen over het functioneren van de huidige en 
toekomstige OV-knoop in zijn omgeving. Het 
handelingsperspectief gaat uit van drie stappen:  

▪ stap 1: in kaart brengen huidige situatie van de 
knoop 

▪ stap 2: beeldvorming toekomstige knoop 
▪ stap 3: verdiepend onderzoek 

 
In stap 1 en 2 wordt het station in beeld gebracht aan de 
hand van de kenmerken en eigenschappen plaats, knoop, 
mobiliteit en mens. Het verschil tussen huidige situatie en 
gewenste toekomstige situatie is de gap waar verbetering 
gewenst is. Voor Type 5 stations is dat in elk geval op het 
gebied van transferveiligheid (deelaspect van plaats). Deze 
stappen zijn samen met de stakeholders doorlopen, de 
resultaten van de stappen zijn in dit rapport gevat.  
 
De inhoudsopgave van het rapport is voor alle onderzoeken gelijk en sluit aan bij het handelings-
perspectief. In hoofdstuk 2 en 3 zijn de resultaten van stap 1 en 2 verwerkt, de beschrijving van de knoop 
(in de omgeving), het functioneren van de knoop en de verwachtingen aan de hand van trends en 
ontwikkelingen en belangen van stakeholders. In stap 3 zijn de geïdentificeerde scenario’s uitgewerkt en 

onderzocht, en is de informatie voor de extrapolatie naar de 79 stations van type 5 in beeld gebracht, dit is 
in hoofdstuk 4 (scenario’s) en 5 (benodigde onderzoeken, varianten en te maken keuzes) beschreven. In 
hoofdstuk 6 wordt op het proces gereflecteerd; welke lessen zijn te trekken en wat zijn aandachtspunten 
voor het vervolgproces. 
 
De stakeholders die aan deze studie meegewerkt hebben zijn: 

▪ ProRail 
▪ NS Stations 
▪ Gemeente Culemborg 
▪ Provincie Gelderland 

Bureau Spoorbouwmeester, ROCOV Gelderland (Regionaal Overleg Consumentenorganisaties 
Openbaar Vervoer) het Ministerie van IenW en het College van Rijksadviseurs hebben de 
tussenproducten gereviewd. 

1.4 Onderzoeksvragen 
Met het invullen van het handelingsperspectief en het vullen van dit rapport worden onderzoeksvragen 
beantwoord. Ten behoeve van de leesbaarheid van het rapport en ter voorkoming van dubbele informatie 
in het rapport, is ervoor gekozen de onderzoeksvragen niet letterlijk te beantwoorden, maar te volstaan 
met het aangeven waar in het rapport welke vragen beantwoord zijn. Dit is aan het begin van de 
hoofdstukken en in sommige gevallen paragrafen gedaan door hier de onderzoeksvragen op te sommen. 

Het door middel van de Gap-analyse te vullen web 
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1.5 Afbakening 
Het onderzoek richt zich primair op het oplossen van de transferproblematiek op het station en in de 
directe omgeving. Alle te onderzoeken scenario’s moeten tenminste daarvoor oplossend vermogen 

hebben. Tegelijkertijd moeten de scenario’s realistisch zijn en bijdragen aan de integrale ontwikkeling van 
het knooppunt. Ten derde zijn ook andere gaps die in het handelingsperspectief geïdentificeerd zijn, bij de 
ontwikkeling en keuze van scenario’s meegenomen. De impact van scenario’s die uit een brede 

inventarisatie naar voren kwamen, zijn op deze drie aspecten en in deze volgorde uitgewerkt tot de in dit 
rapport gepresenteerde scenario’s. 

1.6 Extrapolatie 
De resultaten van de studies naar station Culemborg en Franeker zijn gebruikt voor een extrapolatie naar 
de 79 stations van Type 5. De extrapolatie maakt geen deel uit van dit rapport. 
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2 Context OV-knooppunten en omgeving 
In dit deel van het rapport worden de volgende onderzoeksvragen impliciet of expliciet beantwoord: 

• Welke publieke belangen dient dit knooppunt? 
• Welke data (kwalitatief/kwantitatief) is beschikbaar om een inschatting te maken van de kwaliteit en opgaven van dit 

knooppunt? 
o Wat valt er bijvoorbeeld te halen uit het Dashboard Deur tot Deur? 

• Welk (middel)langetermijnbeleid van de gemeente/provincie geldt voor het knooppunt? 
• Welke ruimtelijke en economische plannen zijn er lokaal, regionaal en landelijk met het knooppunt, is dat al vastgelegd in 

een gebiedsvisie? 
o Hoeveel (aanvullende) woningen/arbeidsplaatsen/magneten zijn er gepland en waar komen deze? 
o Zijn er potentiele bedrijven/instellingen die zich bij of op afstand van het knooppunt willen vestigen (zit hier een 

trend in)? 
o Welke plannen zijn er op het gebied van OV en stations, maar ook klimaat/energie, fiets, voetgangers, 

verkeersstromen, etc. 
o Welke koppelkansen (met bijv. gebiedsontwikkeling) zijn er rondom het knooppunt? 

 
 

 
Station Culemborg  

2.1 Ruimtelijke context 
Culemborg ligt in het rivierengebied, aan de Lek. Via de N320 is Culemborg bereikbaar vanaf de A2, 
verbinding naar het noorden is met een pontveer over de Lek. 
 
De OV Knoop ligt ten zuidoosten van het centrum, op circa 1200m afstand. De spoorlijn ligt op een hoge 
groene spoordijk, die Culemborg doorsnijdt. Op enkele locaties is het mogelijk van de ene naar de andere 
kant van het spoor te komen: 

• Provinciale weg (aan zuidkant van de gemeente),  
• Tunnelweg (direct ten noorden het station),  
• Viaanse Poort en  
• Ronde Haven (in het noorden, vlakbij de Lek) 
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Aan de zuidwestzijde van het knooppunt ligt Pavijen, een groot industrieterrein. Van oudsher was hier 
meubelindustrie gevestigd. Ten noordwesten ligt een grote woonwijk waar nog nieuwbouw plaatsvindt 
(Parijsch). Ten oosten liggen enkele woonwijken, waaronder een ecologische woonwijk (EVA Lanxmeer). 
Eveneens ten oosten liggen twee grote middelbare scholen met meerdere vestigingen. 
 

 
Ligging in de omgeving  

2.2 Ontwikkelingen verleden 
In 1868 werd in Culemborg de spoorlijn aangelegd, met in eerste instantie 2 spoordoorsnijdingen. Eén bij 
de dijk (Kanonnenpoort) net voor de spoorbrug en de ander (Prijssepoort) bij de Prijssestraat. Om over de 
hoge brug over de Lek te komen, moest een spoordijk worden aangelegd, en zo kwam het station een 
eind buiten de stad te liggen. 

N 
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Station Culemborg omstreeks 1900 

 
Half jaren 50 is er een derde spoordoorsnijding bijgekomen, de Tunnelweg. Dit is destijds samengegaan 
met de aanleg van de wethouder Schoutenweg als voorloper op de huidige N320 die stamt uit begin jaren 
80. De belangrijkste oost-west verbinding tussen A2 en achterland.  
De afgelopen ruim 150 jaar, nadat de spoorlijn aangelegd is, zijn de twee oorspronkelijke doorsnijdingen 
nooit aangepast en hebben hun oorspronkelijke afmetingen. De spoorlijn was destijds aan de westzijde 
van Culemborg de begrenzing van de stad. Aan de westzijde van de spoorlijn waren er enkel agrarische 
gronden/weilanden en enkele zandwegen. Dit gebied is pas begin jaren 50 ontwikkeld met woningbouw 
en industrie. 
 
Op dit moment voldoen deze doorgangen al lang niet meer om aan het huidige verkeersaanbod het hoofd 
te bieden. Het zijn zeer grote knelpunten op mobiliteitsgebied wat ook blijkt uit de inventarisatie in het 
kader van het Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan (GVVP). Al tientallen jaren (vanaf ontwikkeling van 
de wijken Goilberdingen (begin jaren 80) en later Parijsch) wordt met kunst en vliegwerk oplossingen 
bedacht die geen structurele oplossingen blijken te zijn. 
 

2.3 Ontwikkelingen gepland  
De gemeente Culemborg werkt samen met partners (NS en Investment In den Eng BV, de twee 
grondeigenaren in het gebied) aan de ontwikkeling en bereikbaarheid van de spoorzone in Culemborg. De 
afgelopen periode is er al heel veel gebeurd in dit gebied. Zo is bijvoorbeeld de Gelderlandfabriek een 
nieuwe trekpleister in het gebied, is het stationsplein aan de oostkant opgeknapt, is er een nieuw P+R-
terrein aan de westkant en is er een extra afslag vanaf de provinciale weg N320 om snel naar het station 
te kunnen. De Gemeente werkt aan een kwaliteitsimpuls vanuit de visie van een rustigere oostzijde, die 
goed aansluit op woongebieden en een drukkere westzijde met aansluiting op het bedrijventerrein. (bron: 
website gemeente Culemborg) 
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Situatie 2014 Spoorzone Culemborg, uit onderzoek naar oplossingsrichtingen bereikbaarheid (bron: Gemeente Culemborg) 

 
Er is woningbouw gepland in de wijk Parijsch en rondom de OV-knoop. Er bestaan plannen om westelijk 
van het station vastgoed te ontwikkelen met daarin een grote AH en bioscoop. 
 
Er ligt een provinciale opgave om in Culemborg 2000 woningen te bouwen als overloop voor de 
Randstad. Deze opgave lijkt moeilijk inpasbaar volgens de gemeente vanwege ruimtegebrek (door 
Hollandse Waterlinie). De zoekgebieden zijn: 

• Deelgebied bij bedrijventerrein Pavijen 
• “Snippers” aan de oostzijde 
• Bovenop de P&R 

2.4 Trends en prognoses 
Het station zal in de toekomst een regionale functie blijven vervullen. Om het station op een betere manier 
aan te laten sluiten op zijn omgeving zijn er wel een aantal aandachtspunten: 

• Zorgen voor een betere verbinding tussen oost en west 
o Is het mogelijk een interwijkverbinding te combineren met de perrontunnel? Het doel 

hiervan is een goede bereikbaarheid van het station voor fietsers, zodat die aan de 
‘goede’ kant van het station kunnen komen. 

• De stationsomgeving moet een plek zijn van ontmoeting en levendigheid, met diverse functies. Dit 
is te bereiken door onder andere: 

o Placemaking van het stationsplein 
o Kansen voor woningbouw 
o Station gerelateerde detailhandel 

 
Het is de verwachting dat de bevolking van Culemborg de komende jaren toe zal nemen.  
 Prognose aantal inwoners (bron: middeling 

prognose CBS en Primos) 
Prognose aantal huishoudens 

2020 28.845 12.520 

2030 31.500 14.500 

2040 33.300 15.400 

2050 34.250 16.000 
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Echter, Culemborg ‘ontgroent’ - het aantal jongeren neemt af. Het aantal leerlingen op basis- en 
middelbare scholen zal naar verwachting dan ook afnemen: 

 
 

2.5 Stakeholders en hun behoeften 
In dit deel van het rapport worden de volgende onderzoeksvragen impliciet of expliciet beantwoord: 

• 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 publieke/private stakeholders zijn betrokken bij dit knooppunt?  
o Hoe zijn de eigendomsposities rondom het knooppunt? 
o Hoe is de governance georganiseerd? Wat is ieders rol en verantwoordelijkheid? (visievorming, ontwikkeling, 

beheer/onderhoud, exploitatie, etc.) 
o Wat zijn de beelden van de verschillende stakeholders bij de doelen en opgaven voor het knooppunt? 

 
ProRail is eigenaar en beheerder van de hoofdspoorweginfrastructuur, daar onder wordt verstaan de 
spoorweginfrastructuur en de transfervoorzieningen. Dat zijn voor reizigers bestemde perrons, tunnels, 
trappen, liften, hellingbanen, loopbruggen en looproutes. ProRail is eigenaar van de RIT-gronden waarop 
de sporen en perrons liggen. 
 
NS Stations is eigenaar van het stationsgebouw en de P&R-terreinen aan weerszijden van het spoor. Zij 
is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en de ontwikkeling van het stationsgebouw en voert ook 
het dagelijks beheer op het station inclusief transfevoorzieningen uit, in opdracht van ProRail. NS 
Reizigers verzorgt het treinverkeer en Arriva heeft op dit moment de concessie voor het busvervoer op 
station Culemborg. Provincie Gelderland is concessieverlener. De gemeente Culemborg is 
verantwoordelijk voor het openbaar gebied rond het station. 
 
In 2021 staat het vervangen van de keerwanden van de perrons gepland. Gezien de condictie van de 
keerwanden en perronconstructie is gekozen om de gehele perrons te vervangen. 
 
Door de stakeholders is gezamenlijk een analyse gemaakt van de kansen en knelpunten rondom de OV-
knoop. In bijlage 1 is het ingevulde handelingsperspectief te vinden waarin deze informatie verzameld is. 
In bijlage 2 zijn de scores en toelichting te vinden die alle stakeholders in eerste instantie individueel en 
vervolgens in consensus gezamenlijk hebben gegeven aan de verschillende deelaspecten, zoals 
benoemd in het handelingsperspectief. Zowel de huidige als toekomstige (gewenste) situatie zijn 
gewaardeerd met een score tussen de 1 en 5. Door de huidige en toekomstige beoordeling te vergelijken 
ontstaat een gap voor de toekomst. Dit levert voor Culemborg het onderstaande diagram. 
 

leerlingenprognoses Culemborg
2020 2030 2037

basisscholen 2.425       2.240       2.200     
middelbare school KWC Beethovenlaan 1.270       1.090       1.090     
middelbare school KWC Gershwinhof 375          325          325        
middelbare school Lek & Linge 2.780       2.420       2.395     
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 Hieronder volgt een samenvatting van de scores en toelichting hierop, zoals in bijlage 2 te vinden is. 
 
Plaats Huidig Toekomstig  

 
Positie in het netwerk 4 4 

 
Bereikbaarheid en 
functiemenging 

3 4 

 
Ligging in de omgeving 2 2 

 
Omgevingskwaliteit 2 4 

 
De OV-knoop Culemborg ligt goed op de as Utrecht-’s-Hertogenbosch (noord/zuid). Daarnaast is de 
ligging in het rivierenland ook gunstig (oost/west). De bereikbaarheid vanuit het centrum kan iets 
verbeterd worden, maar voornamelijk de directe omgeving kan wel een upgrade gebruiken. Door een 
mooi plein aan beide zijdes van het station waar iets te beleven is kan het een prettige plek worden. 
 
OV-knoop Huidig Toekomstig  

 
Knooppuntdomeinen en hun 
positie en oriëntatie 

3 4 

 
Duurzaamheidseisen 2 4 

 

Veiligheid knoop (transfer) 1 5 

 
De oostzijde is qua indeling en herkenbaarheid redelijk helder, voornamelijk de westzijde verdient 
aandacht. De hoge spoordijk is hier ook niet bevorderlijk voor.  
De verschillende partijen hebben een aantal ambities op het gebied van duurzaamheid: 

• Minimaliseren van energieverbruik met zoveel mogelijk duurzame energiebronnen (gezien leeftijd 
van het stationsgebouw is gasloos station niet realistisch); 
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• Generieke duurzaamheidsmaatregelen spoorsector (LED-verlichting, PV-panelen waar mogelijk) 
toepassen; 

• Inzetten op duurzame mobiliteit en daarvoor de OV Knoop beter bereikbaar maken vanuit de 
wijken verder weg in oost en west (uit de auto in het OV); 

• Daarvoor is een interwijkverbinding voor fietsers nodig met goede aansluitingen op het 
fietsnetwerk; 

• Provincie Gelderland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Duurzame mobiliteit is een onderdeel van 
de totale energietransitie: elektrische voertuigen (batterij en waterstof) bieden grootschalige 
opslagmogelijkheden en dragen bij aan een duurzaam energiesysteem. 

De transferveiligheid op dit station is in de huidige situatie zeer slecht, om deze reden wordt het 
voorliggende onderzoek uitgevoerd. Met name perron 1 is in de spits (vlak voor aankomst van de trein) te 
druk met weinig ruimte om te lopen. De tunnel is in de spits ook onprettig druk. Aan de te realiseren 
transferveiligheid worden geen concessies gedaan en is daarom maximaal gescoord. 
 
Mobiliteit Huidig Toekomstig  

 Trein 4 4 

 
BTM 3 3 

 
Fiets (bewaakt en 
onbewaakt) 

3 4 

 

Auto 4 4 

 
In de meeste scenario’s blijft het aantal treinen gelijk. Veel jongeren maken gebruik van de trein, veelal 
voor een korte afstand. Even staan in de spits is daarom niet zo erg. Vanuit de regio komt men 
voornamelijk met de auto, frequentere bussen met een goede aansluiting op de trein zouden gebruik 
hiervan kunnen stimuleren. Er is een ruime en goed bereikbare P&R aanwezig. Deze parkeerterreinen 
nemen veel ruimte in op maaiveld, door het parkeren anders te organiseren zou de grond mogelijk 
intensiever ontwikkeld kunnen worden (meervoudig ruimtegebruik). 
De huidige fietsenstallingen lijken overbezet omdat gestald wordt buiten de beschikbare plekken, is zowel 
bewaakt als onbewaakt nog overcapaciteit. Voornamelijk de westzijde en routing en handhaving 
verdienen aandacht. 
 
Mens Huidig Toekomstig  

 
Type reizigers 4 4 

 
Klanttevredenheid 3 4 

 
Veiligheid sociaal 3 4 

 
De helft van de reizigers zijn scholieren. In verhouding neemt hun aantal af, en neemt het aantal forenzen 
toe. Culemborg krijgt een klanttevredenheidsscore van 7,1, dit is boven de norm van ProRail (7). Sfeer en 
wachttijdbeleving scoren aan de lage kant. Qua sociale veiligheid scoort het station op norm, met name 
aan de westzijde is echter nog veel vooruitgang te boeken. Dit kan door in te zetten op een levendig 
toekomstbestendig gebied, met aandacht voor bijvoorbeeld zichtlijnen en verlichting.  
Wanneer het station en de omgeving een kwaliteitsimpuls krijgen, zal de klantbeleving een boost krijgen. 
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3 Analyse OV-knooppunt 

3.1 Plaats 
In dit deel van het rapport worden de volgende onderzoeksvragen impliciet of expliciet beantwoord: 

• Welke functie vervult dit knooppunt nu in het netwerk? 
• Welke functie vervult dit knooppunt nu in de omgeving? 

o Welke bestemmingen zijn/komen rond dit knooppunt? En hoe worden deze bestemmingen vanaf het knooppunt 
bereikt? 

o Welk voor- en natransport gebruiken reizigers van/naar dit knooppunt? 
• Welke relatie heeft het OV-knooppunt met andere OV-knooppunten? 

o Waar komen mensen vandaan en gaan ze naar toe die over dit knooppunt reizen? 

 
Station Culemborg is een basisstation zonder overstapfunctie van trein op trein, waar NS het 
spoorvervoer verzorgt. Dagelijks zijn er een kleine 9000 in- en uitstappers (ProRail 2017: 8275 reizigers, 
NS 2018: 8935 reizigers). Busvervoer wordt uitgevoerd door Arriva. Zij opereert hier de buslijnen 46, 146, 
641 en 650. In totaal zijn er per dag 190 instappers en evenveel uitstappers (Arriva). Er is geen of 
incidenteel interwijkverkeer. Het station is door middel van OVCP (OV-Chipkaart en Poortjes) beheerst 
toegankelijk.   
 
Positie in het netwerk 
Station Culemborg ligt op de lijn tussen Utrecht en ’s-Hertogenbosch. De sterkste relatie is in de richting 
van Utrecht. Er is een rechtstreekse sprinterverbinding naar Utrecht (4x per uur), naar Tiel (2x per uur) en 
’s-Hertogenbosch (2x per uur). Wanneer er op station Geldermalsen wordt overgestapt op een Arriva-
stoptrein (2x per uur) is er ook een goede verbinding in de richting van Dordrecht. 
De OV-knoop is een productie station. Van de reizigers heeft 69% als herkomst Culemborg, 31% heeft 
hier zijn bestemming. Het station ligt dicht bij enkele grote middelbare scholen met een streekfunctie. 
 

 
Spoorkaart NS 2020 
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Ligging in de omgeving 
Van de treinreizigers komt 15% uit het verzorgingsgebied: 10% oostzijde, 4% westzijde en 1% zuiden 
(bron: NS postcodes). De ervaring leert dat circa 80% van het autogebruik naar het station geldt voor het 
overbruggen van een afstand van minder dan 5 kilometer (ervaring NS).  
De gemeente schat in dat treinreizigers met auto als voortransport voornamelijk uit Beusichem (6 km), 
Buren (10 km) en Leerdam (14 km) komen. Gezien de afstand naar het station van binnen Culemborg (2 
à 3 km) lijkt de regel van NS niet op te gaan. 
 

 
Ligging van Culemborg (kaart: bereikbaargelderland.nl) 

 
Herkomst reizigers: 
Van de reizigers komt 58% uit postcodegebieden ten oosten van de spoorlijn. 27% komt uit 
Postcodegebieden ten westen van de spoorlijn, en 15% komt uit verzorgingsgebied rondom Culemborg 
(bron: NS) 
 
Op 15 minuten lopen (1200 m. invloedgebied) wonen en werken het volgend aantal personen: 

• aantal inwoners: 15.000 (schatting) 
• aantal arbeidsplaatsen: 9.000-10.000 (schatting) 
• aantal leerlingenplaatsen:  1800 (BO), 4513 (VO) 

(bron: gemeente 2020) 
 
Op 15 minuten fietsen (heel Culemborg) is dit: 

• aantal inwoners: 28.850 kern Culemborg / 33.881 totaal gemeente   
• aantal arbeidsplaatsen: 13.500, waarvan 5.500 op Pavijen 
• aantal leerlingenplaatsen: 2525 (BO) , 4513 (VO)  

(bron: gemeente 2020) 
  
  

N 
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3.2 Knoop 
In dit deel van het rapport worden de volgende onderzoeksvragen impliciet of expliciet beantwoord: 

• Hoe zijn de looproutes op dit knooppunt? 
• Hoe is de drukte en transferveiligheid op perrons, (rol)trappen, liften, gangen, hal en andere looproutes in en rondom het 

knooppunt (inclusief fietsenstallingen, BTM-haltes, K&R, taxistandplaatsen, etc.)? 
• Zijn er mogelijkheden om de groei in het reizigersaantal op dit knooppunt af te remmen als er (op korte termijn) geen zicht 

is op fysieke oplossingen? 
o Welke andere knooppunten in het netwerk zouden kunnen zorgen voor ontlasting/verlichting van de 

(toekomstige) transfercapaciteit van dit knooppunt? 
o Zijn er andere duurzame modaliteiten beschikbaar voor dezelfde reis? 
o Is er in de dienstregeling een mogelijkheid om bijvoorbeeld anders te halteren, andere tijdligging, etc. 

 

Aanvullende onderzoeksvragen op het gebied van toegankelijkheid 

• Geef mogelijke barrières aan waar reizigers op kunnen stuiten gedurende hun overstap en de bijbehorende loopafstand 
per looproute. Wat betreft barrières gaat het om hoogteverschillen, fysieke barrières in de vorm van standbeelden, 
trappen, muurtjes, kruisende modaliteiten, etc.  

• In hoeverre is de benodigde infrastructuur voor mensen met een beperking (de doelgroep) op orde op het knooppunt? Zijn 
er geleide lijnen, rolstoelhellingen, spraak gestuurde matrixborden, liften, etc. aanwezig? 

• Maak de beschikbare diensten en informatie inzichtelijk die aangeboden worden ter bevordering van de toegankelijkheid. 
Is er bijvoorbeeld doelgroepenvervoer beschikbaar?  
 

 
Station en omgeving 
Aan weerszijden van het spoor liggen de zijperrons, deze zijn bereikbaar via trappen. De twee bushaltes 
bevinden zicht aan oostzijde van het station aan een groot onbestemd voorplein. Daar is ook de 
voorrijvoorziening voor auto’s (K&R). Ook de bewaakte, inpandige fietsenstalling ligt aan de oostzijde, aan 
het onbestemde plein. Om het station te bereiken moet de voorrijweg overgestoken worden; dit is een 
mogelijk verkeersonveilige situatie.  

 
Satellietfoto van het station (beeld: Google Maps) 

 
Aan de westzijde sluit het station aan op een industrieterrein met een gebied in herontwikkeling. Hierbij 
wordt gedacht aan commerciële en mogelijk woonfuncties. 

N 
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Aan weerszijden rondom het station staan fietsrekken (onbewaakt fietsparkeren). Er staan fietsen in het 
rek, maar veelal ook buiten de rekken. Dit geeft een rommelige aanblik. 

Aan weerszijden van de spoordijk liggen grote P&R-terreinen met een directe verbinding naar de perrons 
(d.m.v. OVCP-poorten)  

Het gebied oogt verouderd met achterstallig onderhoud, het stationsgebouw ziet er gedateerd uit. 

 
Links de inpandige fietsenstalling, rechts het stationsgebouw 

   

Station Culemborg ligt aan een dubbelsporig traject dat één van de zwaarst en hoogfrequent bereden 
spoorverbindingen in Nederland is, voor zowel reizigers- als goederenvervoer. Voor eventuele uitbreiding 
naar een viersporig traject is op dit moment geen planvorming en maakt derhalve ook geen onderdeel uit 
van dit onderzoek. Mocht dit in de toekomst veranderen dan stelt dat station Culemborg voor heel andere 
opgaven dan de scope van dit onderzoek; het oplossen van transferknelpunten. 
 
Voorzieningen 
De volgende voorzieningen zijn aanwezig op de knoop: 

• Busstation 
• Treinstation (twee zijperrons) 
• Reisinformatie en kaartautomaten 
• Plattegrond 
• Service- en alarmzuil 
• Geleidelijnen 
• Reisassistentie 
• Liften 
• Toilet 
• Wachtruimte op voorplein (ontvangstdomein) 
• Fietsenstalling (bewaakt zelfservice, onbewaakt, kluizen) 
• Fietsreparatiepunt 
• OV-fietsverhuur 
• Taxi en NS Zonetaxi 
• P&R (gratis) 
• K&R 
• Watertappunt 

 
In het stationsgebouw is een stationshuiskamer aanwezig. Deze is elke dag geopend (werkdagen 6:30 tot 
19:00 uur, zaterdag 8:00 tot 16:00 uur en zondag 9:00 tot 16:00 uur) en hier kan iets te eten of drinken 
gekocht worden. Tevens is er een boekspot; een kast waar boeken gedeeld worden met anderen. 
 

Bushaltes en K&R  (afbeeldingen: Google Maps) 
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Het huidige energieverbruik is als volgt: 
142.661 kWh en 2003 m3 gas (2017) 
130.407 kWh en 2065 m3 gas (2018) (bron: ProRail) 
 

 
OV-knoop Culemborg in de huidige situatie 

 
 
Toegankelijkheid 
Station Culemborg voldoet aan alle toegankelijkheidseisen, dit betekent: 

• De perronhoogte is geschikt voor het bieden van een zelfstandige, onbelemmerde toegang tot 
een toegankelijke trein; 

• Er is een drempelvrije route naar alle perrons die zelfstandig te nemen is (geen steile lange 
hellingen) en volgt die de hoofdroute (ligt niet-discriminerend); 

• De route is obstakelvrij (160 cm breed) en voorzien van tactiele geleiding (geleidelijnen 
brailleplaatjes bij trapleuningen en liften). 

• De route is goed verlicht voor slechtzienden.  
Daarnaast is er voor de oriëntatie en navigatie van reizigers wayfinding aanwezig. 
 

N 
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Transferveiligheid  

 
Perron 1 (foto april 2020) 

 
Perron 1 scoort op het gebied van transferveiligheid zeer slecht. Het perron is te 
smal voor het aantal wachtende reizigers in de spits. Het huidige perron heeft een 
breedte variërend van 2,4 tot 5,1 m ter hoogte van het stationsgebouw en de kap, 
en 2,8 m op de rest van het perron. De benodigde breedte van het perron is 5,5 m. 
 
 

 
Perron 2 ter hoogte van de toegang vanuit de tunnel (foto april 2020) 

 
Perron 2 scoort matig. Het huidige perron heeft een breedte variërend van 2,4 tot 5,4 m ter hoogte van het 
stationsgebouw en de kap, en 3,4 m op de rest van het perron. De benodigde breedte van het perron is 
5,0 m. 
 

Veruit de meeste reizigers betreden de perrons aan de kop van het perron aan de noordzijde Hierdoor 
ontstaat voornamelijk in de ochtendspits grote drukte. Op beide perrons zijn wachtruimtes voor reizigers 
voorzien in de vorm van abri’s. Deze beperken de beschikbare ruimte nog verder wanneer het druk wordt 
op het perron. 
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Op dit station passeert een flink aantal doorgaande (goederen)treinen langs de perrons (6 IC’s per uur per 

richting en daarnaast goederentreinen). Dit betekent ook dat er weinig tot geen ruimte is om de haltering 
of dienstregeling aan te passen. Station Culemborg heeft een streekfunctie, zodoende is het niet 
realistisch dat een andere knoop in het netwerk voor verlichting in de transfercapaciteit zal kunnen zorgen. 

Bushaltes 
Er zijn 2 bushaltes aanwezig, hierover zijn geen veiligheidsissues bekend. We is het zo dat het af en toe ’s 

ochtends op werkdagen wat opstroopt met verkeer, waardoor het doorrijden van de bus wat wordt 
vertraagd. (bron: provincie) 
 

 
Kiss & Ride, Bushaltes en fietsenstalling (foto april 2020) 

 
Auto- en fietsparkeren  
Bij het autoparkeren zijn geen (sociale) veiligheidsissues bekend. Wel is er sprake van losliggende 
bestrating (bron: NS). Fietsen worden veel buiten de rekken gestald op en nabij de looproutes en 
belemmeren daarmee de veilige doorgang naar de perronopgangen (bron: gemeente). 
 
Verkeer 
De onderdoorgang Tunnelweg is hét knelpunt in Culemborg. Fietsers die het station willen bereiken 
moeten een drukke rotonde oversteken, met een fietspad in twee richtingen. De capaciteit voor auto is te 
krap. Er is geen ruimte voor een voetpad; voetgangers moeten op het fietspad lopen. 
 

 
Onderdoorgang Tunnelweg, gezien vanuit het oosten (afbeelding: Google Maps) 
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3.3 Mobiliteit 
In dit deel van het rapport worden de volgende onderzoeksvragen impliciet of expliciet beantwoord: 

• Welke functie vervult dit knooppunt nu in het netwerk? 
• Welke functie vervult dit knooppunt nu in de omgeving? 

o Welke bestemmingen zijn/komen rond dit knooppunt? En hoe worden deze bestemmingen vanaf het knooppunt 
bereikt? 

o Welk voor- en natransport gebruiken reizigers van/naar dit knooppunt? 
• Welke relatie heeft het OV-knooppunt met andere OV-knooppunten? 

o Waar komen mensen vandaan en gaan ze naar toe die over dit knooppunt reizen? 

 
Trein 
De laatste cijfers laten een aantal van een kleine 9000 in- en uitstappers zien (ProRail 2017: 8275 
reizigers, NS 2018: 8935 reizigers). 
In de huidige dienstregeling is de frequentie van stoptreinen zoals onderstaand: 

• 4 x sprinter naar Utrecht 
• 2x sprinter naar Geldermalsen - ‘s-Hertogenbosch 
• 2x sprinter naar Geldermalsen - Tiel 

Voor goederenvervoer zijn in de dienstregeling 2 goederenpaden per uur per richting beschikbaar. 
 

 
Spoorkaart van station Culemborg en omgeving (bron: ProRail 2020) 

 
Voor treinreizen in 2040 gelden de volgende prognoses voor het aantal in- en uitstappers: 

• NMCA (Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse), scenario hoog: 9850 (2030) en 10.290 (2040)  
• OVTB (OV Toekomstbeeld): 8365 (2030) en 8638 (2040) 

 
Dit betekent dat het volgende voor het aantal treinen per uur in 2040, afhankelijk van welk scenario 
gevolgd wordt: 
 
 
 
 
 

N 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

3 juli 2020 HANDELINGSPERSPECTIEF CULEMBORG BH2813IBRP2005281530 21  

 

NMCA scenario OVTB  

6 x sprinter richting Utrecht 
2 x sprinter richting ‘s-Hertogenbosch 
2 x sprinter richting Geldermalsen 
2 x sprinter richting Tiel 

4 x sprinter richting Utrecht 
2 x sprinter richting ‘s-Hertogenbosch 
2 x sprinter richting Tiel 
 

 
Ketenvervoer 
Arriva is concessiehouder, het gaat om de concessie Achterhoek – Rivierenland. 
De hoofdlijnen zijn 46 tussen Culemborg en Tiel, en 146 tussen Culemborg en Vianen. Beide buslijnen 
rijden grotendeels éénmaal per uur in beide richtingen.  
Hiernaast zijn er nog de lijnen 641 tussen Culemborg en Lienden, en 650 tussen Culemborg en Leerdam. 
Deze lijnen vertrekken alleen in de ochtend vanuit de buurgemeenten en in de namiddag vanuit 
Culemborg. 
 

 
Uitsnede uit Lijnennetkaart 2020 Rivierenland (bron: Arriva 2020) 

 
 
  

N 
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Fiets 
 

 
Voor- en natransport op station Culemborg (bron: Stationsportfolioplan 2015, NS) 

 
Van de treinreizigers komt 54% per fiets naar de knoop. Als natransport wordt de fiets in 24% van de 
gevallen gebruikt. De verdeling oost/west is 68% versus 32%. 
 
Aantal fietsparkeerplekken:  

• Beheerd (24 uur gratis) capaciteit: 1267 
• Onbeheerd capaciteit: 1434 
• Beschikbare capaciteit: 2700 (maaiveld en inpandig) 

 
Op de knoop zijn OV-fietsen te huur. 
 
In het najaar van 2018 is door ProRail een telling van het aantal fietsen uitgevoerd. Er werden toen 1959 
fietsen op maaiveld en 459 fietsen inpandig geteld (2418 totaal). 
De prognose voor 2040 is dat er behoefte zal zijn aan een totaal van 3000 fietsparkeerplaatsen (bron: 
ProRail). De mobiliteitsdoelstelling van de gemeente is om bewoners uit de wijken verder weg van het 
station te verleiden op met de fiets naar de OV-knoop te komen. 
 

 
Beheerde fietsenstalling, onbeheerde fietsenstalling en P&R aan de oostzijde van het spoor (foto april 2020) 
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Auto 
Het aandeel auto in het voortransport is 18% (P&R), in het natransport is dit 20% (K&R) (bron: ProRail 
2017). De P&R wordt goed gebruikt, is goed bereikbaar, ligt dicht bij de perrons en is gratis. 
Geconcludeerd kan worden dat gebruikers tevreden zijn.  
Aantal autoparkeerplekken (P&R), bron NS:  

• Parallelweg west: 375 plaatsen  
• Parallelweg oost: 232 plaatsen  

 
De gemeente geeft daarnaast aan dat er in de buurt aan de oostzijde nog een terreintje van circa 45 
parkeerplaatsen ligt dat voornamelijk door forenzen gebruikt wordt. 
 

 
Spoordijk gezien vanaf de oostzijde, met P&R en fietsenstalling (foto april 2020) 

 
K&R en taxi 
Aan de oostzijde van het station zijn 3 kiss&ride en 2 taxi parkeervakken. Vraag is of deze vakken met 
name in de spits voldoende blijven. 
 

 
Kiss&Ride en taxiplekken (foto april 2020)  
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3.4 Mens 
In dit deel van het rapport worden de volgende onderzoeksvragen impliciet of expliciet beantwoord: 

• 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? 

o Hoe kijken de gebruikers van het knooppunt nu aan tegen het knooppunt? 

 
Type reiziger 
Een groot deel van de reizigers is relatief jong; 51% is tussen de 0 en 20 jaar, en 14% tussen de 20 en 30 
jaar oud. Deze verdeling vertaalt zich naar het dominante reismotief; 45% reist voor school of studie, en 
26% reist om op zijn werk te komen. De gemiddelde leeftijd van reizigers is 28 jaar. (bron: ProRail Q4 
2019) 
 
Verdeling van reistijdstippen: 
32% in ochtendspits (06:30 – 09:00) 
12% in avondspits (16:00 – 18:30 uur) 
52% in dal 
 

 
 
Klanttevredenheid 
De gemiddelde score voor Culemborg is 7,2.  ProRail heeft de ambitie een 7 of hoger te scoren, en het 
station voldoet hier dus aan. De aspecten waar lager op gescoord wordt zijn sfeer/uitstraling en 
wachttijdbeleving. (Stationsbelevingsmonitor Q4 2019, zie afbeelding hieronder). 
 
Reizigers geven als verbeterpunt het meest aan dat de sfeer/uitstraling verbeterd moet worden en er meer 
beschutting tegen wind en kou zou moeten komen. De ambitie voor het OV Toekomstbeeld is een score 
van 8. 
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Stationsbelevingsmonitor Q4 2019 

 
Sociale veiligheid 
Reizigers voelen zich veilig op het station na 19 uur met een score van 7,1 voor sociale veiligheid met 
onderstaande scores (bron: Stationsbelevingsmonitor Q4 2019): 
 
69 % scoort > 7 op sociale veiligheid 
18 % scoort < 5 op sociale veiligheid   
 
Rondom het station heeft jeugdzorg een aantal groepen hangjongeren in beeld, zowel aan de oost- als de 
westzijde. Aan de westzijde komen ze voornamelijk samen in auto’s, hier is de overlast gering. Voor de 
jongeren aan de oostzijde geldt dat zij meestal vanaf eind middag/ begin avond aanwezig zijn. Ze 
veroorzaken geen grote overlast in de zin van vernielingen of bedreigingen. Er is goed contact met de 
jongeren, en er wordt een alternatieve hangplek voor hen elders in Culemborg gezocht.  
 
 
  



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

3 juli 2020 HANDELINGSPERSPECTIEF CULEMBORG BH2813IBRP2005281530 26  

 

4 Verkenning alternatieven ontwikkeling OV-knooppunt 
In dit deel van het rapport worden de volgende onderzoeksvragen impliciet of expliciet beantwoord: 

• Welke randvoorwaarden (wetgeving, beleid, proces, etc.) is nodig om de opgaven op dit knooppunt aan te pakken? 
• Welke investering is nodig om de opgaven op dit knooppunt aan te pakken? 
• Hoeveel ruimte is er voor fysieke maatregelen? En wat zijn mogelijke andere maatregelen (zoals spreiding van reizigers 

fysiek, over de tijd, etc.)  
 

 
 
Benodigde aanpassingen station Culemborg t.b.v. oplossen transferknelpunten 
De perrons zijn een transferknelpunt in 2020 conform de ProRail beheernorm. Door het groeiend aantal 
reizigers voldoen in 2040 ook de tunnel en de toegang van spoor 2 naar de tunnel niet meer aan de 
beheernorm en vormen daarmee knelpunten. Om inzichtelijk te krijgen welke aanpassingen moeten 
worden gedaan om de transferknelpunten op te lossen is de benodigde maatvoering is bepaald – en in 
samenspraak met ProRail vastgesteld - op basis van door ProRail geprognotiseerde reizigersaantallen in 
2040. De benodigde breedtes zijn conform de door ProRail gehanteerde ‘ontwerpnorm’ waarmee een 

toekomstvaste oplossing wordt gecreëerd.   
 
Perronbreedte 
Beide perrons bieden niet voldoende breedte. 
Spoor 1 - oostzijde  Breedte (m) 

Huidig (ter hoogte van stationsgebouw en kap)  2,4 – 5,1 

Huidig (rest perron)  2,8 

Nodig  5,5 

 
Spoor 2 - westzijde Breedte (m) 

Huidig (ter hoogte van stationsgebouw en kap) 2,4 – 5,4 

Huidig (rest perron) 3,4 

Nodig 5,0 

 
Reizigerstunnel 
Reizigerstunnel Breedte (m) 

Huidig  2,4 

Nodig (exclusief interwijkverbinding) 3,5 

 
Toegangen 
Beide perrons kennen drie toegangen:  

- één naar de tunnel, deze ligt aan de noordkant van het perron en verbindt de twee perrons. Aan 
de westkant (centrum) bevindt zich ook een uitgang. 

- één zijtoegang, deze ligt voor spoor 1 aan de noordoostzijde (centrum) en voor spoor 2 aan de 
noordwestzijde (west Culemborg) 

- één zijtoegang, deze ligt voor spoor 1 en 2 richting de zuidzijde van het perron en biedt vooral 
toegang tot P+R. 
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De toegang vanaf spoor 2 naar de tunnel biedt te weinig breedte; overige toegangen voldoen.  
 
Spoor 1 - oostzijde Huidige breedte (m) Benodigde breedte (m) 

Tunneltoegang (noord) 2,1 1,2 

Zijtoegang (noordoost) 3,0 1,7 

Zijtoegang (zuid) 1,5 0,8 

 
 
Spoor 2 - westzijde Huidige breedte (m) Benodigde breedte (m) 

Tunneltoegang (noord) 2,1 2,7 

Zijtoegang (noordwest) 2,7 1,1 

Zijtoegang (zuid) 0,9 0,8 

 
In alle gevallen betreft het hier de netto breedte van trappen tussen de leuningen. 
 
Spreiding reizigers 
Met name bij spoor 1 liggen de veruit meest gebruikte toegangen aan de kop van het perron. Daardoor is 
de spreiding van reizigers over het perron slecht, wat de druk op het perron vergroot, zowel op het brede 
deel bij rond de toegangen als de overige smallere perrondelen. Spoor 1 is ook het perron met het 
grootste transferknelpunt: de drukste treinen zijn die in de ochtendspits richting Utrecht waar veel 
forenzen vanuit Culemborg en omgeving gebruik van maken. 
 
Dwangpunten 
De volgende dwangpunten zijn gesignaleerd, maar niet verder verkend: 

• De lokloods, onderdeel van de Gelderlandfabriek ten noorden van het station, is een monument. 
Uitgangspunt voor deze studie is het ontzien van de gehele Gelderlandfabriek. 

• Infrastructuur, seinplaatsing dienstregeling. De corridor waar Culemborg aan ligt is een van de 
zwaarst en hoogfrequent bereden verbindingen, voor zowel reizigers- als goederentreinen. 
Veranderingen in spoorinfrastructuur, seinplaatsing en dienstregeling hebben, voor zover 
überhaupt mogelijk, direct effect op de gehele corridor Utrecht – Den Bosch. 

• De ten noorden gelegen Lekbrug heeft tot gevolg dat het spoor enkele honderden meters na het 
station aan een helling begint. Deze is dermate steil dat situering van een station volledig ten 
noorden van de tunnelweg niet kan in overeenstemming met geldende eisen voor wat betreft 
hellingspercentages ter hoogte van een perron. 
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4.1 Scenario 1: Perronverbreding en traverse 
Vlekkenplan 

Dit scenario betreft de volgende wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie: 
• Perronverbreding voor een groot gedeelte van beide perrons. 
• Verwijderen abri’s en plaatsen nieuwe abri’s meer richting het midden van beide perrons. 
• Het toevoegen van een overdekte traverse die een verbinding biedt tussen spoor 2 en de 

oostzijde. 
• Het toevoegen van fietsenstallingscapaciteit aan de zuidoostzijde. 

 
Ambitieniveau(s) kwaliteit en voorzieningen  
Dit scenario richt zich op het oplossen van de transferknelpunten met de kleinst mogelijke ingrepen 
primair vanuit de transferoptiek. Dit leidt tot het volgende: 
 
De perronverbreding voor beide perrons tot de benodigde breedte biedt voldoende ruimte voor veilige en 
comfortabele afwikkeling van reizigersstromen. 
De traverse biedt mogelijkheid om de tunnel en de toegang van spoor 2 naar de tunnel te ontlasten en 
draagt bij aan betere spreiding van reizigers over het perron. Doordat er minder reizigers gebruik maken 
van de tunnel en toegang van spoor 2 naar de tunnel, hoeven deze niet aangepast te worden. Met name 
voor de stroom scholieren die naar scholen ten zuidoosten van het station gaan, is de traverse een 
alternatief voor de tunnel. Dit is tevens de stroom die voor de grootste druk op de tunnel zorgt.  
Het toevoegen van fietsenstalling aan de zuidzijde van het station draagt bij aan betere spreiding van 
instappende reizigers. 
Het verplaatsen van de abri naar het midden van het perron kan reizigers verleiden om verder door te 
lopen en zich dus beter te spreiden. 
 
De combinatie van een talud en bovenleiding zorgt voor een hoge traverse, er moet zo’n 10 meter hoogte 

overwonnen worden om de sporen te kunnen kruisen. Dit is vanuit comfortoogpunt voor de reizigers 
beduidend minder comfortabel dan een tunnel.  
Verder zorgt het aanbrengen van een traverse voor het opdelen van loopstromen met als gevolg minder 
sociaal veilig, verslechtering van de oriëntatie en wayfinding en wegvallen draagvlak voor commerciële 
voorziening.  
Vanuit zuidoosten, mits goed aangesloten op de omgeving, is de fietsenstalling gunstig gelegen 
fietsenstalling en een gewenste uitbreiding. Wel blijft het gros van de ketenmobiliteit geconcentreerd rond 

N 
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noordelijke ontsluiting, wat niet bijdraagt aan een betere spreiding van instappers op de perrons. De 
verplaatste abri’s zorgen voor uitnodigender wachten op groter deel perron. 
 
Kansen o.b.v. analyse 
De transferknelpunten op de perrons worden met relatief eenvoudige ingrepen verholpen. Een groot deel 
van de stationsomgeving en de functie-indeling van het station blijft ongewijzigd.  
  
Innovatie en adaptiviteit richting 2040 
Dit scenario maakt het station gereed om niet alleen huidige transferknelpunten op te lossen maar ook de 
reizigersgroei in de komende decennia te faciliteren. 

4.2 Scenario 1+: Verbreden perrons, reizigerstunnel en interwijk 
Vlekkenplan 

Dit scenario betreft de volgende wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie: 
• Perronverbreding voor een groot gedeelte van de perrons. 
• Verwijderen abri’s en plaatsen nieuwe abri’s meer richting het midden van de perrons. 
• Het verbreden van de bestaande tunnel, toevoegen interwijkverbinding. 
• Het aanpassen van de perrontoegangen vanaf de tunnel 

 
Ambitieniveau(s) kwaliteit en voorzieningen  
Dit scenario richt zich op het oplossen van de transferknelpunten waarbij de functie van het station zoveel 
mogelijk hetzelfde blijft, maar aan een nadrukkelijke wens van de gemeente – het toevoegen van een 
interwijkverbinding invulling wordt gegeven. Dit leidt tot het volgende: 
 
De perronverbreding voor beide perrons tot de benodigde breedte biedt voldoende ruimte voor veilige en 
comfortabele afwikkeling van reizigersstromen. 
Door het aanpassen van de bestaande tunnel en toegangen naar de sporen voldoen deze aan de 
transfereisen. Het verplaatsen van de abri naar het midden van het perron kan reizigers verleiden om 
verder door te lopen en zich dus beter te spreiden. 
 

N 
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De bredere tunnel biedt meer comfort. Wel blijft het gros van de ketenmobiliteit geconcentreerd rond 
bestaande toegangen geconcentreerd aan de noordelijke kant van de perrons, wat niet bijdraagt aan een 
betere spreiding van instappers op de perrons.  De verplaatste abri’s zorgen voor uitnodigender wachten 

op groter deel perron. 
 
Kansen o.b.v. analyse 
De transferknelpunten op de perrons worden met relatief eenvoudige ingrepen verholpen. De maatregelen 
concentreren zich met name op het perron en de tunneluitgangen, waarbij de rest van de 
stationsomgeving en functieindeling ongewijzigd blijft. 
 
Innovatie en adaptiviteit richting 2040  
Dit scenario maakt het station gereed om niet alleen huidige transferknelpunten op te lossen maar ook de 
reizigersgroei in de komende decennia te faciliteren. 

4.3 Scenario 2: Verbreden perrons, nieuwe tunnel+toegang 
Vlekkenplan 

Dit scenario betreft de volgende wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie: 
• Perronverbreding voor een groot gedeelte van de perrons. 
• Verwijderen abri’s en plaatsen nieuwe abri’s meer richting het midden van de perrons. 
• Het toevoegen van een nieuwe reizigers- en interwijktunnel met toegangen tot beide perrons. 
• Het herinrichten van het stationsgebied gericht op de nieuwe tunnel 
• Huidige tunnel en stationsgebouw afsluiten en slopen 

 
Ambitieniveau(s) kwaliteit en voorzieningen 
Dit scenario richt zich op het oplossen van de transferknelpunten waarbij de locatie van het 
stationsgebouw, ketenvoorzieningen en de toegangen naar het perron veranderen met inbegrip van de 
wens van de gemeente voor het toevoegen van een interwijkverbinding. Dit leidt tot het volgende: 
 

N 
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De perronverbreding voor beide perrons tot de benodigde breedte biedt voldoende ruimte voor veilige en 
comfortabele afwikkeling van reizigersstromen. 
De nieuwe tunnel draagt in grote mate bij aan een betere spreiding van reizigers over het perron en lost 
de transferknelpunten van de bestaande tunnel en toegangen op.  
De creatie van nieuwe ontvangstdomeinen en herinrichten van de ketenvoorzieningen rond de nieuwe 
tunnel maakt dit tot een volwaardige, logische, nieuwe toegang. 
Het verplaatsen van de abri naar het midden van het perron kan reizigers verleiden om verder door te 
lopen en zich dus beter te spreiden. Wel komt de stationstoegang verder van het centrum van Culemborg 
te liggen. 
 
Het samenvoegen van meerdere bestaande toegangen tot één centraal punt past in het Stationsconcept 
en draagt op een positieve manier bij aan overzichtelijkheid, wayfinding en oriëntatie.  
Verplaatste abri’s maken uitnodigender wachten op groter deel perron mogelijk. 
 
Kansen o.b.v. analyse 
De nieuwe tunnel en bijbehorende herinrichting van het ontvangstdomein en ketenvoorzieningen bieden 
de mogelijkheid om tot een aantrekkelijker station te komen waarbij met name de ketenvoorzieningen 
beter aansluiten op de toegangen.  
 
Innovatie en adaptiviteit richting 2040 
Dit scenario maakt het station gereed om niet alleen huidige transferknelpunten op te lossen maar ook de 
reizigersgroei in de komende decennia te faciliteren.  

4.4 Scenario 3: Nieuw station t.h.v. Tunnelweg 
Vlekkenplan 

• Nieuw station richting het noorden, ter hoogte van de Tunnelweg. 
• Verbreden tunnel om ruimte te bieden aan stationsonderdoorgang, deel fietsenstalling en interwijk 

(voetgangers). 
• Ketenmobiliteit zoveel mogelijk geconcentreerd rond nieuwe station 
• P+R in de vorm van een parkeergarage.  

 

N 
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Ambitieniveau(s) kwaliteit en voorzieningen 
Dit scenario richt zich op het oplossen van de transferknelpunten waarbij het gehele station inclusief 
ketenvoorzieningen wordt verplaatst. Dit leidt tot het volgende: 
 
Alle elementen: nieuwe perrons, tunnel, toegangen zijn conform benodigde breedtes. Mogelijkheid tot 
middenontsluiting van de perrons zorgt voor de beste spreiding. Dit scenario biedt de mogelijkheid om 
ketenvoorzieningen te herpositioneren zodat ze zo gunstig mogelijk rondom het station komen te liggen. 
Dit past in het Stationsconcept en draagt op een positieve manier bij aan overzichtelijkheid, wayfinding en 
oriëntatie. 
 
Kansen o.b.v. analyse  
Een nieuw station en bijbehorende inrichting van het ontvangstdomein en ketenvoorzieningen bieden de 
mogelijkheid om tot een aantrekkelijker stationsgebied te komen. Daarnaast biedt dit scenario kansen 
voor een gefaseerde bouw, waarbij het huidige station en bijbehorende voorzieningen volledig in gebruik 
blijven.  
 
Innovatie en adaptiviteit richting 2040 
Complexe ontwikkeling met veel onderlinge afhankelijkheden; uiteindelijk wel een beter te beheren situatie 
onder andere door clustering van ketenmobiliteit en een stations dat in alle facetten voldoet aan nieuwste 
voorschriften. 
 
Dit scenario maakt het station gereed om niet alleen huidige transferknelpunten op te lossen maar ook de 
reizigersgroei in de komende decennia te faciliteren. 
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5 Conclusie en advies 

5.1 Scenario 1: Perronverbreding en traverse 
Opgaven:  

• Perronverbreding voor een groot gedeelte van het perron. 
• Verwijderen abri’s en plaatsen nieuwe abri’s meer richting het midden van het perron 
• Het toevoegen van een traverse die een verbinding biedt tussen spoor 2 en de oostzijde. 
• Het toevoegen van fietsenstallingscapaciteit aan de zuidoostzijde. 

 
Kansen:  
De maatregelen concentreren zich met name op het perron, derhalve is de impact op de 
stationsomgeving beperkt. Daardoor blijven mogelijkheden bestaan om in de toekomst het stationsgebied 
anders in te richten, ruimte te geven aan ontwikkeling en huidige ruimtelijke planvorming doorgang te 
laten vinden. De voorgenomen vervanging van de perrons in 2021 is een kans om op aan te sluiten. 
 
Keuzes en dilemma’s:  
De verschijningsvorm van de traverse kan vooral op esthetisch vlak uiteenlopen van zeer eenvoudig tot 
hoge architectonische waarde. Voor de aansluiting van de traverse op de omgeving zijn een aantal 
mogelijkheden. Aan de westzijde middels een voetpad aansluiten op de huidige toegang of een nieuw 
klein ontvangstdomein. Aan de oostzijde is de keuze tussen het creëren van een nieuwe toegang tot het 
perron alleen een aansluiting op de omgeving. Voor dat laatste geldt dat de traverse dan alleen nuttig is 
voor reizigers die van spoor 2 naar de oostzijde willen. Dit is ook de grootste groep potentiële gebruikers. 
Het scenario voorziet niet in een door de gemeente gewenste interwijk verbinding. 
 
Randvoorwaarden:  
De technische maakbaarheid van dit scenario is groot door de eenvoud van de aanpassingen, maar het 
station moet voldoen aan het Stationsconcept van Spoorbouwmeester. Op dit moment is het scenario in 
strijd met het Stationsconcept met het oog op gescheiden looproutes en domeinen.  
 
Voor de perronverbreding en abri verplaatsingen zijn wijzigingen in het talud noodzakelijk. Door de 
verbreding komen op meerdere plekken bovenleidingsportalen in het perron te staan. Dit is vanuit 
transferoogpunt en veiligheid niet wenselijk. Op deze plekken moeten de portalen aangepast worden. De 
overige spoorinfrastructuur blijft onaangetast.  
 
Aanpassingen aan het talud en plaatsing van de traverse moeten technisch haalbaar zijn, waarbij de 
conditie van de grond en het talud een risico is. In de grond zit een slappe, niet waterdoorlatende kleilaag. 
Ruimte voor de realisatie van aansluiting van de traverse op de omgeving en een extra fietsenstalling 
moeten beschikbaar zijn. 
 
Kostenraming: 
De investeringskosten voor dit scenario worden geraamd op: € 9,6 miljoen, exclusief BTW. 
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5.2 Scenario 1+: Verbreden perrons, reizigerstunnel en interwijk 
Opgaven:  

• Perronverbreding voor een groot gedeelte van het perron. 
• Verwijderen abri’s en plaatsen nieuwe abri’s meer richting het midden van het perron 
• Het verbreden van de bestaande tunnel, toevoegen interwijkverbinding. 
• Het aanpassen van de perrontoegangen vanaf de tunnel 

 
Kansen:  
De maatregelen concentreren zich met name op het perron en de tunneluitgangen, derhalve is de impact 
op de stationsomgeving beperkt.  
Het scenario biedt kansen om het stationsgebied anders in te richten en de oost- en westzijde van 
Culemborg beter met elkaar te verbinden door de ontstane interwijkverbinding. Er zijn mogelijkheden om 
in de toekomst ruimte te geven aan ontwikkeling en huidige ruimtelijke planvorming doorgang te laten 
vinden. De voorgenomen vervanging van de perrons in 2021 is een kans om op aan te sluiten. 
 
Keuzes en dilemma’s:  
Het verbreden van de reizigerstunnel en toevoeging van de interwijk leidt tot een aantal vraagstukken hoe 
de inpassing van de tunnel kan geschieden zonder (verdere) versnippering van de ketenvoorzieningen. 
Ook de aansluiting van de interwijkverbinding op het bestaande loop- en fietsnetwerk vraagt keuzes in 
relatie tot het huidige gebruik van de ruimte. Onder andere bestaande ketenvoorzieningen en 
bijbehorende infrastructuur.  
 
Randvoorwaarden:  
De maakbaarheid van dit scenario is redelijk complex, waarbij de grootste risicofactor de inpassing en 
impact van de verbreding van de tunnel op het baanlichaam en omgeving is. Ruimte voor de realisatie van 
aansluiting van de tunnel op de omgeving moet beschikbaar zijn. Door de verbreding komen op meerdere 
plekken bovenleidingsportalen in het perron te staan. Dit is vanuit transferoogpunt en veiligheid niet 
wenselijk. Op deze plekken moeten de portalen aangepast worden. De overige spoorinfrastructuur blijft 
onaangetast. Aanpassingen aan het talud ten behoeve van de perronverbreding en tunneluitbreiding 
moeten technisch haalbaar zijn, waarbij de conditie van de grond en het talud een risico is. In de grond zit 
een slappe, niet waterdoorlatende kleilaag.. 
 
De uitbreiding van de tunnel heeft tijdens de bouw impact op het functioneren van het station. Het station, 
inclusief reizigersverbinding tussen de perrons moet tijdens de bouw in gebruik blijven. Het ligt voor de 
hand dat moet worden voorzien in een tijdelijke traverse inclusief liften. Daarnaast moeten de huidige 
liften verplaatst worden, deze staan nu op de plek waar de tunnel uitgebreid moet worden. Het ligt voor de 
hand dat hiervoor een klein deel van het stationsgebouw aangepast moet worden om in ruimte voor de lift 
te kunnen voorzien. 
 
Het aanpassen en doortrekken van de tunnel naar de westzijde heeft ook impact op de OVCP poorten. 
Hier is een herconfiguratie nodig. 
 
Door de toevoeging van de interwijkverbinding ontstaat mogelijk een complexere eigendoms- en 
beheerverdeling, doordat ProRail, gemeente Culemborg en NS eigendom en beheerverplichtingen 
hebben en van elkaar afhankelijk zijn. Te maken afspraken hierover, inclusief kostenverdeling, zijn een 
belangrijk onderdeel voor het welslagen van dit scenario. 
 
Kostenraming: 
De investeringskosten voor dit scenario worden geraamd op: € 38,3 miljoen, exclusief BTW. 
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5.3 Scenario 2: Verbreden perrons, nieuwe tunnel+toegang 
Opgaven:  

• Perronverbreding voor een groot gedeelte van het perron. 
• Verwijderen abri’s en plaatsen nieuwe abri’s meer richting het midden van het perron 
• Het toevoegen van een nieuwe reizigers- en interwijktunnel met toegangen tot beide perrons. 
• Het herinrichten van het stationsgebied gericht op de nieuwe tunnel 
• Huidige tunnel en stationsgebouw afsluiten en slopen 

 
Kansen:  
Het scenario biedt kansen om het stationsgebied anders in te richten en de oost- en westzijde van 
Culemborg beter met elkaar te verbinden door de ontstane interwijkverbinding. De voorgenomen 
vervanging van de perrons in 2021 is een kans om op aan te sluiten. 
 
Keuzes en dilemma’s:  
Een interwijk op de beoogde locatie ligt minder centraal dan de huidige reizigerstunnel en niet eenvoudig 
aan te sluiten op het bestaande loop- en fietsnetwerk, met name omdat deze verbinding dwars door de 
ketenvoorzieningen loopt en vraagt daarmee keuzes in relatie tot het huidige gebruik van de ruimte. In de 
herstructurering van de voorzieningen moet hier rekening mee worden gehouden.  
Het creëren van de nieuwe toegang vraagt ook om een herstructurering en inpassing van OVCP poorten 
op maaiveld aan het begin van de tunnel in het ontvangstdomein. Toepassing van OVCP poorten op 
perronniveau wordt bij dit type op talud gelegen stations alleen bij uitzondering toegepast. OVCP poorten 
op perronniveau zorgen voor een potentieel onveilige situatie (opstopping op het perron bij grote drukte) 
en is niet robuust omdat eventuele toekomstige uitbreiding niet kan zonder grote impact. Het enige 
voordeel van OVCP poorten op perronniveau is dat de tunnel geen fysieke scheiding kent tussen 
reisdomein en interwijk.  
De herinrichting van het station biedt kansen voor het beter plaatsen en concentreren van 
ketenvoorzieningen, maar staat tegelijk verdere ruimtelijke ontwikkeling van het directe stationsgebied in 
de weg. 
 
Randvoorwaarden:  
De maakbaarheid van dit scenario is redelijk complex, waarbij de grootste risicofactor de inpassing en 
impact van de verbreding van de tunnel op het baanlichaam en omgeving is, waarbij de conditie van de 
grond en het talud een risico is. In de grond zit een slappe, niet waterdoorlatende kleilaag. Ruimte voor de 
realisatie van aansluiting van de tunnel op de omgeving, het ontvangstdomein en herschikking van 
ketenvoorzieningen moet beschikbaar zijn zonder dat deze in aantallen afnemen. 
 
Voor de perronverbreding en abri verplaatsingen zijn wijzigingen in het talud noodzakelijk. Door de 
verbreding komen op meerdere plekken bovenleidingsportalen in het perron te staan. Dit is vanuit 
transferoogpunt en veiligheid niet wenselijk. Op deze plekken moeten de portalen aangepast worden. Het 
bouwen van een nieuwe tunnel onder het spoor, verplaatsen of nieuw bouwen van liften en het 
herinrichten van het stationsgebied heeft aanzienlijke impact. Bij buitengebruik stellen van de huidige 
tunnel moet ook deze gesloopt worden. 
Door de toevoeging van de interwijkverbinding ontstaat een complexere eigendoms- en beheerverdeling, 
doordat ProRail, gemeente Culemborg en NS eigendom en beheerverplichtingen hebben en van elkaar 
afhankelijk zijn. Te maken afspraken hierover, inclusief kostenverdeling, zijn een belangrijk onderdeel voor 
het welslagen van dit scenario.  
 
Kostenraming: 
De investeringskosten voor dit scenario worden geraamd op: € 48,6 miljoen, exclusief BTW. 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

3 juli 2020 HANDELINGSPERSPECTIEF CULEMBORG BH2813IBRP2005281530 36  

 

5.4 Scenario 3: Nieuw station t.h.v. Tunnelweg 
Opgaven:  
• Nieuw station richting het noorden, ter hoogte van de Tunnelweg. 
• Verbreden tunnel om ruimte te bieden aan stationsonderdoorgang, deel fietsenstalling en interwijk 

(voetgangers). 
• Ketenmobiliteit zoveel mogelijk geconcentreerd rond nieuwe station 
• P+R in de vorm van een parkeergarage. 

 
Kansen:  
Dit scenario heeft grote impact op de omgeving. Positief is dat dit scenario kan worden aangegrepen om 
het grootste verkeersknelpunt van binnen de gemeente Culemborg aan te pakken, namelijk de 
Tunnelweg. Daarnaast sluit deze locatie beter dan de huidige stationslocatie aan op bestaande 
fietsnetwerken en de verbinding naar de binnenstad. In dit scenario komt het bestaande stationsgebied 
vrij voor gebiedsontwikkeling, waarmee mogelijk invulling gegeven kan worden aan de opgave van de 
gemeente Culemborg. 
 
Keuzes en dilemma’s:  
Gegeven het schaalniveau van dit scenario liggen nog vele keuzes open, waaronder: de precieze 
invulling, locatie en vorm van de ketenvoorzieningen en de aansluiting van de tunnel op de huidige 
infrastructuur.  
 
Randvoorwaarden:  
De maakbaarheid is zeer complex en kent vele risico’s. Het vraagt aanpassing van de Tunnelweg en het 
spoorviaduct, omliggende infrastructuur en een grote ondergraving onder spoor. Dit alles in een krappe 
bebouwde omgeving waarbij ruimte voor de realisatie van alle elementen in dit scenario in voldoende 
mate aanwezig moet zijn, waarbij het terugbrengen van alle P+R plekken in een garage niet mogelijk lijkt. 
Naar alle waarschijnlijkheid moeten voor dit scenario gronden worden verworven rond de Tunnelweg. 
 
De Tunnelweg is de enige direct Oost-Westverbinding, die ook belangrijk is voor hulpdiensten, en 
derhalve altijd beschikbaar moet zijn voor zowel snel als langzaam verkeer. 
 
Alle eerder genoemde dwangpunten zijn van toepassing op dit scenario: 
De loklookds van de Gelderlandfabriek ten noorden van het station is een monument en moet 
onaangetast blijven.  
De ten noorden gelegen Lekbrug heeft tot gevolg dat het spoor enkele honderden meters na het huidige 
station aan een helling begint. Een nieuw perron moet in principe beneden een maximaal 
hellingspercentage blijven, in dit onderzoek is niet vastgesteld of dat lukt. Als dat niet lukt is een ontheffing 
hiervoor niet vanzelfsprekend.  
Veranderingen in spoorinfrastructuur, seinplaatsing en dienstregeling moeten inpasbaar zijn op de gehele 
corridor Utrecht – Den Bosch. 

Kostenraming: 
De investeringskosten voor dit scenario worden geraamd op: € 93,1 miljoen, exclusief BTW. 
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6 Reflectie 

6.1 Landelijk toepasbare lessen 
Het handelingsperspectief heeft geholpen om met de stakeholders tot een gezamenlijk beeld te komen 
over station Culemborg. De tool helpt om alle relevante onderwerpen te benoemen en te bespreken en 
met elkaar de ambities te formuleren. Het gesprek faciliteert uitwisseling van belangen en verwachtingen 
en vergroot het onderlinge begrip voor bepaalde voorkeuren. Het handelingsperspectief is een bruikbare 
tool. 
 
In het proces waarin de scenario’s verkend zijn om verbeteringen aan te brengen, stond in dit onderzoek 
het oplossen van het transferknelpunt centraal. Andere aspecten uit het handelingsperspectief zijn ook 
meegenomen, uiteindelijk zijn de scenario’s integraal uitgewerkt. De focus op transferknelpunten zorgde 
ervoor dat er altijd een helder criterium was waar een scenario aan moest voldoen en droeg zo bij een 
aan gerichte zoektocht.  
 
De horizon 2040 lijkt best ver weg, maar is gezien de complexe opgaven met bijbehorden lange 
doorlooptijden toch dichtbij. Trends en ontwikkelingen zijn niet allemaal helder en wat bijvoorbeeld de 
gevolgen van de Corona-crisis van dit voorjaar zullen zijn is op dit moment niet te voorspellen. Deze 
onzekerheid maakt het invullen van het handelingsperspectief lastig, voor het maken van keuzes is het te 
vroeg, wat ervoor zorgt dat onderwerpen en discussies herhaaldelijk aan de orde komen. Leerpunt is om 
de onzekerheden in het handelingsperspectief te benoemen en “schijnzekerheden” te vermijden. 
 
Op vlekkenplanniveau is het voor stakeholders onmogelijk om uitspraken te doen over wenselijkheid van 
scenario’s of voorkeuren. Ook technisch is nog veel onzeker. Daarvoor is meer onderzoek nodig naar de 
effecten en haalbaarheid en is een nadere uitwerking van het ontwerp nodig. Leerpunt is om in de 
verkennende fase alleen feiten en informatie te verzamelen en alleen op hoofdlijnen voorkeuren te 
benoemen. 

6.2 Benodigd vervolgonderzoek 
Om onderscheidende scenario’s te ontwikkelen zijn in dit onderzoek aannames gedaan over technische 
haalbaarheid en is op hoofdlijnen gekeken of scenario’s passen binnen de geldende kaders. In hoofdstuk 

5 is per scenario aangegeven welke onzekerheden er nog zijn en dat zijn in sommige scenario’s en 

potentieel showstoppers. Het toetsen van deze aannames in een technisch haalbaarheidsonderzoek naar 
de scenario’s is de volgende stap, als gekozen wordt één of meer scenario’s nader te onderzoeken. 
 
In de afgelopen weken is nadrukkelijk in samenwerking met alle stakeholders aan dit onderzoek gewerkt. 
Dit onderzoek is enerzijds een middel om een landelijk beeld te vormen van wat nodig is op Type 5 
stations, anderzijds is het een opstap voor een traject waarin station Culemborg verder ontwikkeld wordt. 
Voor het vervolgtraject neemt gemeente Culemborg het initiatief. In dit traject zal met dezelfde 
stakeholders samengewerkt worden, maar zullen partijen hun instelling en bijdrage aan het proces 
wellicht heroverwegen. Voorwaarde voor een succesvol vervolgtraject is wellicht om eerst met alle partijen 
vast te stellen wat nu ieders ambitie, belang en rol in het proces is. 
 
In dit onderzoek zijn de kosten van de scenario’s op vlekkenplanniveau ingeschat. Financiering en 

bekostiging is geen onderdeel van deze studie, maar uiteraard wel een voorwaarde om stappen te kunnen 
zetten in de ontwikkeling van het station. In de uitwerking van de vlekkenplannen zijn nog veel keuzes en 
afwegingen te maken, zowel in ruimtegebruik, inrichting als in kwaliteit. 
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1 Inleiding  

1.1 Kader onderzoek 
Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de uitwerking van de Contouren Toekomstbeeld OV 2040. Dit 
geeft richting aan het beleid dat ervoor moet zorgen dat iedereen in Nederland snel, gemakkelijk 
betrouwbaar en betaalbaar met het OV kan reizen. Het toekomstbeeld is door het ministerie van IenW, 
samen met provincies, metropoolregio’s, vervoerders en ProRail opgesteld. 
 

 
Structuur voor de uitwerking van het toekomstbeeld 

 
Knopen en ketens maken deel uit van het toekomstbeeld. Knopen zijn netwerkschakels waar 
verschillende vervoersmodaliteiten en/ of reisrichtingen samenkomen. Er zijn ruim 600 bestaande en 
geplande OV-knooppunten geïnventariseerd waar nu of in de toekomst knelpunten verwacht worden die 
opgelost moeten worden om het toekomstbeeld te kunnen realiseren.  
 
Deze inventarisatie moet worden verdiept om in 2021 tot een actieagenda OV-knooppunten te kunnen 
komen en gelden beschikbaar te krijgen voor de benodigde investeringen. Het is onmogelijk om deze 
verdieping voor alle 600 knooppunten uit te voeren. Daarom zijn de knooppunten gecategoriseerd en 
worden per categorie één of meerdere casussen verdiept. Deze verdieping wordt toegepast op de andere 
knooppunten in de categorie. 
 
Dit rapport is het verdiepend onderzoek van station Franeker, dat dient als casus voor OV-knooppunten 
van Type 5, kleinere knooppunten met opgaven op het gebied van integrale transferveiligheid. De andere 
casus is Culemborg. 

1.2 Doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is tweeledig. Het eerste doel is om input te genereren voor de actieagenda 
OV-knooppunten in 2021. Dit onderzoek levert informatie over oplossingsrichtingen en kosten om de 
transferknelpunten van de 79 OV-knooppunten Type 5 weg te nemen.  
Het tweede doel is om in dit onderzoek samen met de stakeholders te verkennen welke scenario’s voor 

station Franeker realistisch zijn en op draagvlak kunnen rekenen. Daarmee vormt deze studie input voor 
(de start van) nader onderzoek naar (her)ontwikkeling van het station. 
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1.3 Methodiek: Handelingsperspectief 
Om de verdiepende onderzoeken op eenzelfde wijze uit te voeren 
en daarmee dus vergelijkbaar te maken, is als hulpmiddel het 
handelingsperspectief OV-knooppunten ontwikkeld. Dit instrument 
is bedoeld om een integraal beeld te verkrijgen over het 
functioneren van de huidige en toekomstige OV-knoop in zijn 
omgeving. Het handelingsperspectief gaat uit van drie stappen:  

▪ stap 1: in kaart brengen huidige situatie van de knoop 
▪ stap 2: beeldvorming toekomstige knoop 
▪ stap 3: verdiepend onderzoek 

 
In stap 1 en 2 wordt het station in beeld gebracht aan de hand van 
de kenmerken en eigenschappen plaats, knoop, mobiliteit en  
mens. Het verschil tussen huidige situatie en gewenste  
toekomstige situatie is de gap waar verbetering gewenst is.  
 
Voor Type 5 stations is dat in elk geval op het gebied van transferveiligheid (deelaspect van plaats). Deze 
stappen zijn samen met de stakeholders doorlopen, de resultaten van de stappen zijn in dit rapport gevat.  
De inhoudsopgave van het rapport is voor alle onderzoeken gelijk en sluit aan bij het handelings-
perspectief. In hoofdstuk 2 en 3 zijn de resultaten van stap 1 en 2 verwerkt, de beschrijving van de knoop 
(in de omgeving), het functioneren van de knoop en de verwachtingen aan de hand van trends en 
ontwikkelingen en belangen van stakeholders. In stap 3 zijn de geïdentificeerde scenario’s uitgewerkt en 

onderzocht, en is de informatie voor de extrapolatie naar de 79 stations van type 5 in beeld gebracht, dit is 
in hoofdstuk 4 (scenario’s) en 5 (benodigde onderzoeken, varianten en te maken keuzes) beschreven. In 
hoofdstuk 6 wordt op het proces gereflecteerd; welke lessen zijn te trekken en wat zijn aandachtspunten 
voor het vervolgproces. 
 
De stakeholders die aan deze studie meegewerkt hebben zijn: 

▪ ProRail 
▪ NS Stations 
▪ Arriva 
▪ Gemeente Waadhoeke 
▪ Provincie Fryslan 

Bureau Spoorbouwmeester, ROCOV (Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer) 
het Ministerie van IenW en het College van Rijksadviseurs hebben de tussenproducten gereviewd. 

1.4 Onderzoeksvragen 
Met het invullen van het handelingsperspectief en het vullen van dit rapport worden onderzoeksvragen 
beantwoord. Ten behoeve van de leesbaarheid van het rapport en ter voorkoming van dubbele informatie 
in het rapport, is ervoor gekozen de onderzoeksvragen niet letterlijk te beantwoorden, maar te volstaan 
met het aangeven waar in het rapport welke vragen beantwoord zijn. Dit is aan het begin van de 
hoofdstukken en in sommige gevallen paragrafen gedaan door hier de onderzoeksvragen op te sommen. 

1.5 Afbakening 
Het onderzoek richt zich primair op het oplossen van de transferproblematiek op het station en in de 
directe omgeving. Alle te onderzoeken scenario’s moeten tenminste daarvoor oplossend vermogen 

hebben. Tegelijkertijd moeten de scenario’s realistisch zijn en bijdragen aan de integrale ontwikkeling van 
het knooppunt. Ten derde zijn ook andere gaps die in het handelingsperspectief geïdentificeerd zijn, bij de 
ontwikkeling en keuze van scenario’s meegenomen. De impact van scenario’s die uit een brede 

Het door middel van de Gap-analyse in te vullen web 
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inventarisatie naar voren kwamen, zijn op deze drie aspecten en in deze volgorde uitgewerkt tot de in dit 
rapport gepresenteerde scenario’s. 

1.6 Extrapolatie 
De resultaten van de studies naar station Culemborg en Franeker zijn gebruikt voor een extrapolatie naar 
de 79 stations van Type 5. De extrapolatie maakt geen deel uit van dit rapport. 
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2 Context OV-knooppunten en omgeving 
In dit deel van het rapport worden de volgende onderzoeksvragen impliciet of expliciet beantwoord: 

• Welke publieke belangen dient dit knooppunt? 
• Welke data (kwalitatief/kwantitatief) is beschikbaar om een inschatting te maken van de kwaliteit en opgaven van dit 

knooppunt? 
o Wat valt er bijvoorbeeld te halen uit het Dashboard Deur tot Deur? 

• Welk (middel)langetermijnbeleid van de gemeente/provincie geldt voor het knooppunt? 
• Welke ruimtelijke en economische plannen zijn er lokaal, regionaal en landelijk met het knooppunt, is dat al vastgelegd in 

een gebiedsvisie? 
o Hoeveel (aanvullende) woningen/arbeidsplaatsen/magneten zijn er gepland en waar komen deze? 
o Zijn er potentiele bedrijven/instellingen die zich bij of op afstand van het knooppunt willen vestigen (zit hier een 

trend in)? 
o Welke plannen zijn er op het gebied van OV en stations, maar ook klimaat/energie, fiets, voetgangers, 

verkeersstromen, etc. 

Franeker. Station Franeker op de blauwe stip. Google Maps 

Station Franeker. Handelingsperspectief 

N 
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2.1 Ruimtelijke context 

 
Franeker ligt in het noordwesten van Friesland aan de A31, die aan de noordzijde van de kern ligt, tussen 
de steden Harlingen en Leeuwarden. De stad Franeker is de kern van Gemeente Waadhoeke en tevens 
de hoofdplaats. Franeker is één van de Friese Elfsteden en heeft een unieke historische binnenstad. Het 
grootste deel van de stad ligt ten noorden van het Van Harinxmakanaal en het centrum is omringd met 
een gracht. De stad als geheel heeft een groene uitstraling. 
 
De ligging van het spoor en het station is historisch bepaald; deze is ten zuiden van Franeker aan de rand 
van de kern gelegen, op loopafstand – 750 meter – van het centrum. De rondweg, die de kern van de stad 
ontziet van een groot deel van het verkeer, raakt het station aan de noordzijde. Aan de zuidzijde van 
Franeker is de Tzummerweg de zuidelijke entree tot de stad, die op gelijke niveau kruist met het spoor net 
ten oosten van het station. 
 
Gemeente Waadhoeke kent een inwoneraantal van 46.039, waarvan er 12.775 in Franeker zijn 
ingeschreven. Binnen een straal van 1200 meter vanaf het station zijn er 6.327 mensen woonachtig. 
Het aantal arbeidsplaatsen is niet bekend. Ook het aantal leerlingenplaatsen is niet bekend. 
Het is wel bekend dat in Gemeente Waadhoeke 7.602 personen zijn ingeschreven bij een 
onderwijsinstelling, waarvan er 1.225 komen van buiten de gemeente. 

Structuurvisie Gemeente Franekeradeel, 2015. Structuur van stad Franeker 

N 
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2.2 Ontwikkelingen verleden 
 

 
Station Franeker maakt binnen Gemeente Waadhoeke onderdeel uit van het Programma Franeker 
Waddenpoort. Feitelijk het sluitstuk, maar tevens de kers op de taart. Van de binnenstad van Franeker tot 
aan het stationsplein is in samenwerking tussen Provincie Fryslân en gemeente ingezet op een integraal 
uitvoeringsagenda (veiligheid, recreatie & toerisme, ruimtelijke kwaliteit). 
 
Het stationsgebied maakt daarbij onderdeel uit van een belangrijke entree naar de historische binnenstad.  
Aan westzijde ligt een pas aangelegde fiets- en voetgangerstunnel (onder het spoor). Hierdoor is een 
veilige en directe ontsluiting mogelijk gemaakt van en naar het zuiden.  

2.3 Ontwikkelingen gepland  
Zoals in paragraaf 2.2 beschreven, maakt het station deel uit van het Programma Franeker Waddenpoort. 
Ten zuiden van het station is de woningbouwlocatie Alvestêdewyk, of Franeker Zuid, in ontwikkeling. De 
structuurvisie van Gemeente Waadhoeke (bron: Structuurvisie Franekeradeel, 2015) benoemd acht 
speerpunten: ambitie, uitstraling, bereikbaarheid, wonen, bedrijvigheid, dé winkelstad in de regio, de 
toeristische stad en de stad die ‘zorgt’ voor de regio. Het aspect uitstraling kan volgens dit document 
worden vergroot door de realisatie van een nieuw bos aan de zuidelijke rondweg. Wat betreft de 
bereikbaarheid benoemt de structuurvisie dat ten westen van Franeker een mogelijke vergroting van het 
aantal parkeerplaatsen gedacht is. De grootte en hoeveelheid hiervan is niet bekend. Hiernaast is 
Gemeente Waadhoeke voornemens om parkeerbeleid te gaan toepassen rond het station. Of dit middels 
een parkeerschijf wordt of middels betaald parkeren is niet bekend. Dit betekent dat men minder tot geen 
gebruik zal maken van parkeren in de wijk rondom het station, waardoor de bewoners van deze wijk 
minder overlast zullen ervaren dan op dit moment; de aard van de overlast wordt later in dit rapport 
behandeld. 

Stationsweb. Stationsgebouw Franeker 1863-1973, foto genomen rond 1900, gesaneerd in 1973 
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2.4 Trends en prognoses 
Sociaal 
 
In 2030 verwacht Provincie Fryslân een krimp van de bevolking van bijna 10.000 inwoners. Desondanks 
neemt naar verwachting het aantal huishoudens in Fryslân juist toe. Provincie Fryslân verwacht circa 
300.000 huishoudens in 2030, een toename van ruim 7.500 huishoudens in vergelijking met 2019. De 
ontwikkeling van het aantal huishoudens verschilt per regio. Voor de regio Zuidwest Fryslân wordt een 
lichte toename verwacht. Vooral de groep alleenstaanden zal stijgen. Deze stijging wordt grotendeels 
veroorzaakt door meer alleenstaande ouderen. De trend van een dalend aantal gezinnen met kinderen zet 
waarschijnlijk de komende decennia door (bron: Fries Sociaal Planbureau, geraadpleegd op 10 juni 2020). 
 
Mobiliteit 
 
Voor de openbaar vervoersector speelt ketenmobiliteit – het gebruik kunnen maken van verschillende 
vervoersmodaliteiten tijdens een reis – een steeds belangrijkere rol en hier wordt landelijk flink op ingezet.  
De deelfiets is hier een voorbeeld van. Ondanks dat Gemeente Waadhoeke en Provincie Fryslân dit niet 
specifiek benoemen in het Handelingsperspectief is de stad Franeker qua grootte bijzonder geschikt om 
per deelfiets te ontdekken. 
 

Structuurvisie Gemeente Franekeradeel, 2015.  

Van linksboven naar rechtsonder: de bedrijvige stad, de groene stad, de bereikbare stad, de woonstad 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

3 juli 2020 HANDELINGSPERSPECTIEF FRANEKER BH2813IBRP2006051529 8  

 

Provincie Fryslân, samen met Groningen en Drenthe, zien zelfrijdend vervoer als een manier om de 
bereikbaarheid en leefbaarheid in de krimpregio’s te behouden en verbeteren. Daarbij gaat het om 

vervoer over zowel de weg, over het spoor, over het water en door de lucht. Station Franeker zal in de 
toekomst een knoop zijn waar niet alleen trein, bus, auto en fiets samenkomen, ook zelfrijdende 
voertuigen zul je hier tegenkomen. 
 
Energie 
 
Begin 2015 heeft Provinciale Staten van Fryslân de notitie “Romte foar Sinne” vastgesteld. Deze notitie is 

erop gericht om – onder voorwaarden - ontwikkelingen voor zonne-energie te faciliteren. Dit uitgangspunt 
geldt ook voor Waadhoeke. Mocht een dergelijk initiatief aan de orde komen, dan zal dit worden getoetst 
aan de betreffende notitie van de provincie (bron: Structuurvisie Franekeradeel, 2015). 
 
ProRail heeft de ambitie om in 2030 energie-neutraal te opereren, in 2040 CO2-neutraal en om hiernaast 
in 2050, in lijn met het beleid van de Rijksoverheid, ook volledig circulair te opereren. 
 
Arriva heeft aangegeven het beleid van Provincie Fryslân te volgen. Dit betekent dat als Arriva de 
volgende concessiehouder wordt – eind 2022 wordt dit bekend – in de periode 2025-2030 met een 
volledig emissieloze bus gaat rijden. De provincie heeft emissieloos als doel gesteld en om deze reden zal 
naast de bus ook de trein op den duur volledig emissieloos worden, maar wanneer precies is nog niet 
bekend. 

2.5 Stakeholders en hun behoeften 
 
In dit deel van het rapport worden de volgende onderzoeksvragen impliciet of expliciet beantwoord: 

• Welke publieke/private stakeholders zijn betrokken bij dit knooppunt?  
o Hoe zijn de eigendomsposities rondom het knooppunt? 
o Hoe is de governance georganiseerd? Wat is ieders rol en verantwoordelijkheid? (visievorming, ontwikkeling, 

beheer/onderhoud, exploitatie, etc.) 

Wat zijn de beelden van de verschillende stakeholders bij de doelen en opgaven voor het knooppunt? 

 
ProRail is eigenaar en beheerder van de hoofdspoorweginfrastructuur, daar onder wordt verstaan de 
spoorweginfrastructuur en de transfervoorzieningen. Dat zijn voor reizigers bestemde perrons, 
hellingbanen en looproutes. ProRail is eigenaar van de RIT-gronden waarop de sporen en perrons liggen. 
NS Stations voert het dagelijks beheer op het station uit, in opdracht van ProRail.  
 
Arriva heeft op dit moment de concessie voor het bus- en treinvervoer op station Franeker. Provincie 
Fryslân is concessieverlener. Franeker maakt deel uit van Gemeente Waadhoeke. De gemeente is 
verantwoordelijk voor het openbaar gebied rond het station. 
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De verschillende stakeholders hebben ten behoeve van het Handelingsperspectief een Gap-analyse 
gedaan voor de huidige situatie en zijn met elkaar in gesprek gegaan, waarbij de volgende aspecten – die 

in het volgende hoofdstuk uitgebreid worden toegelicht – zijn beschouwd: 
1. Plaats 
2. OV-knoop 
3. Mobiliteit 
4. Mens 

 

 
Uitkomst Gap-analyse per aspect waarover de stakeholders concensus hebben bereikt voor Franeker. 

 
Binnen het domein Plaats zijn de stakeholders het er over eens dat de huidige positie in het netwerk 
evenals de ligging in de omgeving geen noemenswaardige verbetering behoeft. Dit is anders bij de 
functiemenging en bereikbaarheid, waarvoor de stakeholders kansen zien. Betreft omgevingskwaliteit is er 
ook het nodige te winnen. Een belangrijk punt is de route vanuit het centrum naar Station Franeker. 
Het domein OV-knoop met specifieker ‘knooppuntdomeinen en hun positie en oriëntatie’ kan volgens alle 

stakeholders worden verbeterd, waarbij herkenbaarheid, samenhang en indeling worden genoemd. Ook 
duurzaamheid is een aspect van OV-knoop; de stakeholders zien potentie in lokale elektriciteitsopwekking 
door middel van zonnepanelen op bijvoorbeeld de overkapping van de fietsenstalling. Wat betreft de 
veiligheid van de transfer, de hoofdreden dat Station Franeker wordt behandeld, is er volgens alle 
betrokken partijen een hoop te winnen.  
Op het gebied van Mobiliteit is het met name het fietsparkeren dat er voor alle partijen uitspringt. 
Hiernaast zijn de partijen van mening dat het autoparkeren beter moet, waarbij met name het aantal 
parkeerplaatsen een grote rol speelt. Ook de bus kan beter. De halte voldoet onder andere niet aan de 
eisen betreft toegankelijkheid voor personen met een functiebeperking. 
Wanneer we het domein Mens bekijken zien de stakeholders potentie in het aantrekkelijker maken voor 
toeristen om per trein te reizen. De klanttevredenheid laat op dit moment te wensen over en is voor alle 
partijen een belangrijk aspect om te verbeteren; dit punt raakt aan het domein Plaats, omdat een aantal 
inwoners van Gemeente Waadhoeke benoemd heeft dat de omgevingskwaliteit omhoog moet. Als laatste 
zetten alle partijen in op sociale veiligheid. 
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3 Analyse OV-knooppunt 

3.1 Plaats 
 
In dit deel van het rapport worden de volgende onderzoeksvragen impliciet of expliciet beantwoord: 

• Welke functie vervult dit knooppunt nu in het netwerk? 
• Welke functie vervult dit knooppunt nu in de omgeving? 

o Welke bestemmingen zijn/komen rond dit knooppunt? En hoe worden deze bestemmingen vanaf het knooppunt 
bereikt? 

o Welk voor- en natransport gebruiken reizigers van/naar dit knooppunt? 
o Welke relatie heeft het OV-knooppunt met andere OV-knooppunten? Waar komen mensen vandaan en gaan ze 

naar toe die over dit knooppunt reizen? 

 

 
Station Franeker is een productiestation (dit betekent dat naar verhouding meer reizigers dit station als 
beginpunt/ herkomst van hun reis hebben dan als eindpunt/bestemming) en gelegen op de lijn tussen 
Leeuwarden en Harlingen. Er rijdt tweemaal per uur in beide richtingen een trein, waarvan de richting 
Leeuwarden, Groningen en Zwolle het meest intensief gebruikt wordt. Desalniettemin gebruiken veel 
mensen het station als opstapplek om in Harlingen Haven te geraken en eventueel de reis te vervolgen 
naar de Wadden. 
 

Lijnennetkaart NS 2020 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

3 juli 2020 HANDELINGSPERSPECTIEF FRANEKER BH2813IBRP2006051529 11  

 

 
Station Franeker. Google Maps 2020 

 
Station Franeker is gelegen tussen het spoor aan de zuidzijde en de zuidelijke rondweg – de Anne Maria 
van Schurmansingel – aan de noordzijde; 150 meter ten oosten van het ontvangstdomein van het station 
ligt een bewaakte overweg en 150 meter ten westen ligt een recent gerealiseerde fiets- en 
voetgangerstunnel. Rondom het station is flink wat groen aanwezig in de vorm van bomen, struiken en 
gras. 

 
 
 

Recentelijk opgeleverde fietstunnel gezien vanaf de zuidzijde. Bron: Spijkerbouw 

N 
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Het station ligt op loopafstand van het historische centrum. Franeker profileert zich mede als een 
toeristische stad, wat een reden is dat men graag ziet dat de belevingskwaliteit van de route van het 
station naar het centrum wordt vergroot. De fietsroute naar het station voert vanuit het noorden via de 
zuidelijke rondweg, de Stationsweg, en vanuit het zuiden via de zuidelijke rondweg, de Anna Maria van 
Schurmansingel – waar in beide gevallen de fietser de weg deelt met de auto. 
 
Ten zuiden van het station is een nieuwe woonlocatie in ontwikkeling, waarvoor onder andere de eerder 
genoemde fiets- en voetgangerstunnel is aangelegd. Met het oog op deze ontwikkelingen dient de 
kwaliteit van de route van en naar het station vanuit Franeker Zuid op niveau te blijven. 
 
Ten westen van de knoop bevindt zich een supermarkt als enige winkel in de nabijheid van het station. 

3.2 Knoop 
 
In dit deel van het rapport worden de volgende onderzoeksvragen impliciet of expliciet beantwoord: 

• Hoe zijn de looproutes op dit knooppunt? 
• Hoe is de drukte en transferveiligheid op perrons, (rol)trappen, liften, gangen, hal en andere looproutes in en rondom het 

knooppunt (inclusief fietsenstallingen, BTM-haltes, K&R, taxistandplaatsen, etc.)? 
• Zijn er mogelijkheden om de groei in het reizigersaantal op dit knooppunt af te remmen als er (op korte termijn) geen zicht 

is op fysieke oplossingen? 
o Welke andere knooppunten in het netwerk zouden kunnen zorgen voor ontlasting/verlichting van de 

(toekomstige) transfercapaciteit van dit knooppunt? 
o Zijn er andere duurzame modaliteiten beschikbaar voor dezelfde reis? 
o Is er in de dienstregeling een mogelijkheid om bijvoorbeeld anders te halteren, andere tijdligging, etc. 

Aanvullende onderzoeksvragen m.b.t. toegankelijkheid 

• Geef mogelijke barrières aan waar reizigers op kunnen stuiten gedurende hun overstap en de bijbehorende loopafstand 
per looproute. Wat betreft barrières gaat het om hoogteverschillen, fysieke barrières in de vorm van standbeelden, 
trappen, muurtjes, kruisende modaliteiten, etc.  

• In hoeverre is de benodigde infrastructuur voor mensen met een beperking (de doelgroep) op orde op het knooppunt? Zijn 
er geleidelijnen, rolstoelhellingen, spraakgestuurde matrixborden, liften, etc. aanwezig? 

• Maak de beschikbare diensten en informatie inzichtelijk die aangeboden worden ter bevordering van de toegankelijkheid. 
Is er bijvoorbeeld doelgroepenvervoer beschikbaar?  

 
De aanwezige domeinen/voorzieningen op station Franeker zijn: 

▪ Treindomein 
▪ Ontvangstdomein met wachtruimte 
▪ Geleidelijnen 
▪ Hellingbaan 
▪ Reisinformatie (bus en trein) 
▪ Kaartverkoopautomaat 
▪ Gemeenteplattegrond 
▪ Fietsenstalling (enkellaags, overkapt, onbewaakt & fietskluizen) 
▪ Busstation 
▪ NS Zonetaxi 
▪ P+R (gratis) 
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Ondanks dat het een compacte knoop is kan de samenhang tussen de domeinen/voorzieningen beter. Zo 
wordt de route tussen de verschillende domeinen aangewezen als verbeterpunt, evenals de 
herkenbaarheid. Ook is het te ontbreken van informatie over de omgeving en de aansluitende 
reismogelijkheden op een logisch en herkenbare locatie een punt dat verbeterd moet worden. 
 
De verbinding tussen de verschillende domeinen/voorzieningen en de gebruiksfuncties van een aantal 
faciliteiten schiet op een aantal punten tekort om te voldoen aan de eisen betreft toegankelijkheid voor 
personen met een functiebeperking. Zie hiervoor de uiteenzetting per domein. 
 
Het energieverbruik van de knoop is beperkt tot elektriciteit en ligt met name bij infrastructurele objecten 
en stationsmiddelen, zoals verlichting en de kaartverkoopautomaat. Het totale verbruik van de knoop op 
jaarbasis is 10.000kWh, waarvan 8.500kWh door ProRail en 1.500kWh door NS. Ter vergelijk: een 
gemiddeld huishouden verbruikt 2.800kWh per jaar. 
 
  

Vlekkenplan OV-knoop Franeker in de huidige situatie 

N 
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Treindomein 
Station Franeker heeft geen stationsgebouw meer. Het bestaat op dit moment feitelijk uit een klein 
ontvangstdomein en een eilandperron, oftewel een perron met aan beide zijden een spoor en heeft een 
lengte van ongeveer 106 meter. Het perron wordt bereikt via een overpad over het noordelijk gelegen 
spoor. Dit overpad kan een hindernis betekenen voor personen met een functiebeperking. Hiernaast zijn 
de leuningen langs de hellingbaan in aansluiting op het perron niet voorzien van tactiele informatie. 
 

 
Overpad over noordelijk spoor richting eilandperron. Royal HaskoningDHV 

 
Naast de herkenbaarheid is de veiligheid van de transfer een groot knelpunt. De 
breedte van het perron is beperkt, namelijk 3,6 meter. Dit is voor een zijperron het 
minimum, maar voor een eilandperron onder de norm. Ook ingeval van een 
gelijkblijvend aantal reizigers dat gebruikmaakt van de knoop is de breedte van het 
perron problematisch en zelfs gevaarlijk te noemen. 
Er is een smal beschuttingssyteem, dit biedt enige beschutting, maar belemmert 
ook de doorgang voor een goede en veilige circulatie van reizigers. Iemand 
passeren op die plek kan alleen in de gevarenzone. Daarnaast voldoet het 
beschuttingssysteem niet aan de eisen omtrent toegankelijkheid. Zo ontbreekt het onder meer aan de 
mogelijkheid om te zitten met steun in de rug.  
Voor een persoon in een rolstoel of scootmobiel is het passeren van meubilair op het perron niet veilig te 
doen. De indeling van het perron behoeft aandacht en kan tevens helderder van opzet. 
De kop van het perron is niet voorzien van een fysieke barrière en er is niet voorzien in een tactiele 
waarschuwing in het vloervlak. De geleidelijn is ter hoogte van de overkapping onderbroken. Ook voert de 
geleidelijn dicht langs meubilair, waaronder een zitbank waardoor de persoon die blind of slechtziend is in 
conflict kan komen met eventueel zittende reizigers. 
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Te smal perron met obstakels. Royal HaskoningDHV 

 
Er bevindt zich een ruimte voor beschut wachten op het voorplein, maar de belevingskwaliteit is 
ondermaats. Deze ruimte wordt weinig tot niet door treinreizigers gebruikt, waarvoor de reden 
waarschijnlijk ligt bij het feit het eilandperron niet bereikbaar is, vanwege het gesloten overpad, vlak voor 
het moment dat de trein arriveert.  
 
Ontvangstdomein 
Ondanks dat er een wachtruimte op station Franeker aanwezig is, is het ontvangstdomein niet duidelijk 
onderscheidend ten opzichte van de omgeving; dit loopt in elkaar over door de toepassing van gelijke 
materialen. Het station is als zodanig ook niet direct herkenbaar. Wel is er bovenop de wachtruimte een 
Arriva-logo geplaatst wat de herkenbaarheid in geringe mate vergroot. Een heldere ruimtelijke afbakening 
en of vorm zal dit domein ten goede komen. 
 
In het ontvangstdomein is reisinformatie voor de trein en de bus beschikbaar. Voor de trein wordt de 
informatie dynamisch en statisch getoond. Er is geen mogelijkheid om de reisinformatie voor te laten 
lezen. Informatie over de dienstregeling van de bus is alleen statische vorm beschikbaar en kan ook niet 
door middel van een druk op de knop worden voorgelezen. De informatie van beide modaliteiten bevindt 
zich niet geclusterd, waardoor het lastig kan zijn voor reizigers om de gewenste informatie te vinden. 
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Ontvangstdomein met een wachtruimte, reisinformatie en kaartverkoopautomaat. Royal HaskoningDHV 

 
Fietsenstalling 
Naast het busstation zijn ook de overkapte enkellaags fietsparkeerplekken direct gelegen aan het 
ontvangstdomein aan de oostzijde van de toegang tot het perron. Ondanks de verzorgd uitziende 
fietsenstalling worden er ook fietsen gestald buiten de daarvoor aangewezen plek, mede door het gebrek 
aan capaciteit. Naast reguliere stallingsplekken zijn er fietskluizen om de fiets goed beschermd te kunnen 
stallen. Er is geen aangewezen stallingsplek voor buitenmodelfietsen of brommers en geen laadplek voor 
elektrische fietsen. Ook is er geen plek gereserveerd voor een deelfietsaanbieder. 
 

 
  

Fietsenstalling. Google Maps 

Fietsenstalling met overkapte enkellaags rekken. Royal HaskoningDHV 
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Busstation 
Het busstation, feitelijk bestaande uit een enkele bushalte, is direct gelegen aan het ontvangstdomein van 
de trein. Dit zorgt er voor dat een halterende bus het zicht op het treinstation belemmert en het zicht 
vanuit de omgeving domineert. Ondanks de ongunstige zichtrelatie tussen busstation en treinstation 
bestaat de wens voor twee extra individueel functionerende halteplekken. De voorwaarden voor de 
nieuwe busvervoerconcessie kunnen invloed op de behoefte hebben. Bijvoorbeeld inzet van kleiner model 
bussen of elektrische bussen waar laadvoorzieningen voor nodig zijn. 
 
Zoals genoemd bij het kopje treinstation is er een ruimte voor beschut wachten op het voorplein 
gesitueerd, die voornamelijk door busreizigers wordt gebruikt. 

 
De bushalte is nog niet aangepast voor gelijkvloerse instap voor mensen met functiebeperking. De 
provincie voert beleid, zodat dit zo spoedig mogelijk aangepast wordt. De halte is op dit moment voorzien 
van een geleidelijn die aanhaakt op de geleidelijn in het ontvangstdomein. 
 
K+R 
Het busstation wordt praktisch gedeeld met autoverkeer ten behoeve van het halen en brengen van 
reizigers. Er zijn meerdere plekken om de auto stil te kunnen zetten maar een herkenbare zone is niet 
aanwezig wat onoverzichtelijkheid tot gevolg heeft. Als er een bus bij de halte staat kan men geen 
gebruikmaken van deze locatie om personen te halen en te brengen. Dit heeft tot gevolg dat in deze 
situatie geen obstakelvrije route mogelijk is, waarbij het ook nodig is de busbaan over te steken. Dit kan 
tot gevaarlijke situaties leiden, omdat er geen vast voetgangersoversteekpunt is. 
 
P+R 
De parkeerplaats voor auto’s is gelegen langs het spoor en wordt volop (gratis) gebruikt. Het terrein is 
omringd door groen – tussen het ontvangstdomein en de parkeerplaats door hoge bomen en struiken – 
waardoor de oriëntatie van de reiziger binnen de knoop wordt bemoeilijkt. Ook staat er een 
transformatorhuisje direct aan de parkeerplaats dat een gemakkelijk doelwit is voor bekladding. Er zijn 
geen parkeerplaatsen specifiek voor personen met een functiebeperking. 
 

Busstation en/of K+R, aan de rechterzijde de wachtruimte. Royal HaskoningDHV 
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Vanuit provinciaal beleid zijn er naast parkeerplaatsen voor conventionele auto’s ook parkeerplaatsen 
gewenst met oplaadpunten voor elektrische auto’s. Ook is er behoefte aan parkeerplaatsen voor personen 
met een functiebeperking. Hiernaast is de P+R is niet voorzien van trottoirs langs de flanken, waardoor 
voetgangers en auto’s hetzelfde domein delen. Tevens is de aansluiting op het ontvangstdomein niet 
drempelloos. 
 

 
P+R. Royal HaskoningDHV 
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3.3 Mobiliteit 
 
In dit deel van het rapport worden de volgende onderzoeksvragen impliciet of expliciet beantwoord: 

• Welke functie vervult dit knooppunt nu in het netwerk? 
• Welke functie vervult dit knooppunt nu in de omgeving? 

o Welke bestemmingen zijn/komen rond dit knooppunt? En hoe worden deze bestemmingen vanaf het knooppunt 
bereikt? 

o Welk voor- en natransport gebruiken reizigers van/naar dit knooppunt? 
o Welke relatie heeft het OV-knooppunt met andere OV-knooppunten? Waar komen mensen vandaan en gaan ze 

naar toe die over dit knooppunt reizen? 

 
Op dit moment maken ongeveer 700 in- en uitstappers per dag gebruik van de knoop. ProRail gaat in 
haar NMCA prognose uit van een verwachte groei tot 2040 van 6% in een laag scenario tot 21% in een 
hoog scenario. Uitgaande van het hoge scenario is het aantal in- en uitstappers in 2040 ca. 850.  
 
Onderstaande tabel laat zien wat de verhouding in 2015 was betreft voor- en natransport voor Franeker. 
Het maakt duidelijk dat men met name gebruikmaakt van de fiets om naar het station komen. De meeste 
reizigers gaan te voet verder vanaf het station. Opmerkelijk is dat ondanks de dagelijks goed gebruikte 
P+R er nauwelijk sprake is van voortransport middels de auto. 
 

 
Voor- en natransport. Bron: Stationsportfolioplan 2015, ProRail 
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Trein 

 
Op werkdagen zijn er tussen de 650 en 690 reizigers die gebruikmaken van de trein. 
De belangrijkste bestemmingen voor hen zijn: 

• Leeuwarden: 390 
• Harlingen (Haven): 100 
• Groningen: 70 

De belangrijkste vertrekpunten van hen zijn:  
• Leeuwarden: 430 
• Harlingen (Haven): 100 
• Groningen: 85 

De spitsbelasting ziet er als volgt uit: 
• Instappers ochtendspits 07:00 – 10:00 uur: 340 
• Uitstappers middagspits 15:00 – 18:00 uur: 285 

 
Arriva verzorgt onder de concessie Noordelijke Treindiensten tot 2035 het treinverkeer op deze lijn. Er 
rijden Stoptreinen, geen Intercity’s. Het patroon per uur is ongelijk (niet strak elk half uur) en ziet er als 

volgt uit: 
• 2x Stoptrein Franeker – Leeuwarden 
• 2x Stoptrein Franeker – Harlingen Haven 

 
In de toekomst – exact moment is nog niet bekend – gaat het patroon wijzigen naar een 30/30-verdeling. 
In de nieuwe spoorvervoerconcessie is bepaald dat het aantal treinen dat Franeker aandoet gelijk blijft. 
Het gevolg hiervan is dat: 

1. er zal ieder half uur een trein stoppen in beide richtingen; 
2. de treinen kruisen niet in Franeker maar in Dronryp of een nieuw te realiseren partieel 

dubbelspoor op een baanvak in de buurt van Dronryp. 
Het gevolg is dat de transferproblemen deels worden weggenomen, omdat er minder reizigers 
tegelijkertijd op het perron aanwezig zullen zijn.  
 
Het baanvak is geschikt voor goederenvervoer. Op dit moment wordt het spoor hier niet voor gebruikt en 
er zijn geen plannen om dit in de toekomst te gaan doen. 

Spoorkaart 2020, ProRail 

N 
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Bus 

 
Arriva verzorgt naast de treindienst ook de busdienst onder concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en 
Schiermonnikoog tot in ieder geval december 2022. De concessie voor het busvervoer wordt binnenkort 
vernieuwd. Op dit moment zijn er twee lijnen die halteren op Station Franeker, waarvan er niet een HOV-
dienst is. Of dit na verlening van de concessie weer het geval is, is nog niet bekend en hangt af van de 
definitieve uitvraag van Provincie Fryslân. 
 
De eerste bus vertrekt om 06:07 uur van de knoop en de laatste bus om 18:30 uur; ieder uur stopt er een 
bus per lijn op de knoop. De belangrijkste bestemmingen vanaf Station Franeker zijn Tzummarum, 
Sexbierum, Achlum, Witmarsum, Wjelsryp, Winsum. 
 
De bereikbaarheid per bus binnen een straal van 10 minuten van de knoop is Dongjum met lijn 75 richting 
noord, Hitzum met lijn 75 richting zuidwest en Tzum met lijn 35 richting zuidoost. Lijn 97 halteert niet bij 
Station Franeker, maar ten noorden van het centrum en kruist met lijn 75. De lijnen 35 en 75 opereren 
alleen op werkdagen. Op een gemiddelde werkdag zijn er 40 in- en uitstappers. Hiervan stappen er 25 
over op de trein en 10 op een andere buslijn. Om preciezer te zijn: 

• 10 Reizigers die met lijn 75 uit Achlum en omringende plekken komen stappen over op de trein 
naar Leeuwarden; in de middag is dit omgekeerd. 

• 10 Reizigers die met lijn 75 uit Pietersbierum en omgeving komen stappen over op de trein 
richting Leeuwarden; in de middag is dit omgekeerd. 

• 5 Reizigers die met lijn 75 uit Achlum reizen gaan door naar een voortgezet onderwijsinstelling. 
• 5 Reizigers die met lijn 35 uit Tzum en omgeving komen stappen over op de trein richting 

Leeuwarden; in de middag is dit omgekeerd. 
• 10 Reizigers die met lijn 35 uit Sneek t/m Tzum komen stappen over op lijn 75 naar een 

voortgezet onderwijsinstelling. 
 
 
 

1Lijnennetkaart Arriva 

Lijnennetkaart bus 2020, Arriva 

N 
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Fiets 
Uit het gebruik van de fietsenstalling bij de knoop kan worden afgeleid dat een aanzienlijk deel van de 
reizigers gebruikmaakt van de fiets, maar exacte aantallen zijn niet voorhanden. De verhouding tussen 
reizigers uit het noorden en zuiden is onbekend. 
 
De knoop beschikt over acht fietskluizen, maar er is behoefte aan 14 stuks. Het aantal onbewaakt, 
enkellaags, overdekte fietsparkeerplekken bedraagt 424. Bij een telling in het najaar van 2018 werden er 
507 fietsen geteld, met andere woorden, de bezettingsgraad bedroeg destijds 120% van de capaciteit. Er 
zijn geen stallingsplekken voor buitenmodelfietsen en geen laadplekken voor elektrische fietsen, maar de 
behoefte hier naar is groeiende. Gezien de trends en ontwikkelingen is de prognose dat er in 2040 
behoefte is aan 640 fietsparkeerplekken. 
 
Auto 
Naast de fiets is ook de auto een vervoersmiddel dat goed gebruik wordt door reizigers op hun route. 
De gratis te gebruiken P+R parkeerplaats is op dagelijkse basis volledig bezet – 35 stuks. Het komt voor 
dat een aanzienlijk deel van de reizigers die de Waddeneilanden als eindbestemming hebben hun auto 
lang in de buurt – ook gratis – van de knoop parkeren. Buurtbewoners klagen hierover en Gemeente 
Waadhoeke is voornemens om het parkeren te gaan reguleren. 
Het aantal bestaande parkeerplekken op de P+R is idealiter in 2040 uitgebreid naar 50 tot 75 stuks. 

3.4 Mens 
 
In dit deel van het rapport worden de volgende onderzoeksvragen impliciet of expliciet beantwoord: 

• 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? 
 

 
De knoop wordt gebruikt door verschillende typen reizigers, waarvan de meeste scholieren/studenten zijn 
(48%). Een ander groot deel van de reizigers is forens/zakelijk (24+2%). Het percentage dagjesmensen/ 
toeristen bedraagt 13%. Ondanks bovenstaande verdeling maakt 44% van de reizigers gebruik van de 
knoop tijdens de spitsuren (06:30-09:00 en 16:00-18:30) en 56% tijdens de daluren.  
Het is verder niet bekend wat de leeftijdsverdeling van de reizigers is.  
 
De gemiddelde Stationsbelevingsmonitorscore is een 6,7, wat 0,4 punten lager is dan een gemiddeld 
station in regio Noordoost Nederland. ProRail heeft op dit moment de ambitie een 7,0 of hoger te scoren; 
in 2040 ligt dit op een 8,0. De knoop scoort (Q1 2020) in vergelijking met andere stations uit dezelfde 
categorie met name laag op de volgende aspecten:  

• Wachttijdbeleving. 
• Sfeer (inclusief kleurrijk en warme uitstraling). 
• Veilig. 
• Doorstroming. 

De score op de aspecten beschut wachten, voldoende ruimte op het perron, een schoon station, 
klantvriendelijk personeel en diverse sfeeraspecten zijn significant lager dan de benchmark. 
 
Wat betreft de sociale veiligheid is de gemiddelde score een 6,6 (Q4 2019). Een aanzienlijk deel van de 
respondenten heeft aangegeven dat het gevoel van veiligheid ondermaats is. Een thema dat hieraan is 
gekoppeld is de vraag of de reiziger de knoop een plezierige verblijfslocatie vindt, waarvan het merendeel 
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aangeeft dat dit niet het geval is. Dit thema valt onder de zogenaamde dissatisfiers wat wil zeggen dat als 
dit niet voldoende is dat dit een negatief gevoel bij de reiziger veroorzaakt. 
 
Het is gebleken dat veel reizigers behoefte hebben aan een toiletvoorziening en een positievere 
wachttijdbeleving, bijvoorbeeld in de vorm van een prettige wachtruimte, eventueel voorzien van een plek 
om een versnapering aan te kunnen schaffen en te nuttigen. Ook een uitbreiding van de P+R en de 
stallingscapaciteit voor de fiets is veelvuldig genoemd. 
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4  Verkenning alternatieven ontwikkeling OV-knooppunt 
In dit deel van het rapport worden de volgende onderzoeksvragen impliciet of expliciet beantwoord: 

• Welke randvoorwaarden (wetgeving, beleid, proces, etc.) is nodig om de opgaven op dit knooppunt aan te pakken? 
• Welke investering is nodig om de opgaven op dit knooppunt aan te pakken? 
• Hoeveel ruimte is er voor fysieke maatregelen? En wat zijn mogelijke andere maatregelen (zoals spreiding van reizigers 

fysiek, over de tijd, etc.)  
 

 
Samen met de stakeholders is gezocht naar oplossingen om de problematiek op station Franeker te 
verkleinen en het station in het algemeen te verbeteren. Het transferknelpunt is daarbij het meest in het 
oog springend omdat niet aan de norm voldaan wordt. Dwangpunten bij de verkenning zijn geweest: 

- Verplaatsing van het station naar het oosten is niet in detail onderzocht. De ruimte ten oosten van 
het station is dermate beperkt dat ketenvoorzieningen niet inpasbaar zijn.  

- Aanpassen sporen is een mogelijkheid om meer ruimte voor het eilandperron te creëren. In 
Franeker is deze ingreep complex, door de ligging van de overweg en de fietstunnel zo dicht bij 
het station. Deze zouden ook aangepast moeten worden in dit scenario, wat dit een 
disproportioneel ingrijpend scenario maakt. 

 
Voor het doel van deze studie zijn drie scenario’s verkend in de categorie klein, middel en groot. De 
scenario’s zijn verkend en besproken met stakeholders. 
 
Benodigde aanpassingen t.b.v. oplossen transferknelpunten 
Het perron en de toegang tot het perron zijn een transferknelpunt in 2020 conform de ProRail beheernorm 
en heeft tot gevolg dat aanpassingen gedaan moeten worden om dit knelpunt op te lossen.  
 
Franeker heeft een smal eilandperron (3,6 meter breed). Hierdoor staan, ongeacht het (lage) aantal, 
instappende reizigers per definitie in de loopzones en ter hoogte van objecten op het perron, zoals het 
beschuttingssysteem, in de veiligheidszones. De regelmatig voorkomende gelijktijdige aankomst van 
treinen in beide richtingen versterkt dit probleem verder en maakt dat ook de perrontoegang voor 
uitstappende reizigers een knelpunt is. Een nieuwe dienstregeling, waarbij het kruisen van treinen niet 
meer voor komt is in de toekomst een mogelijke ontwikkeling. Hoewel dit de risicograad verkleint – in 
plaats van aan twee zijdes nog aan één zijde een binnenrijdende trein - is hiermee het transferknelpunt op 
het perron echter niet opgelost. Deze voldoet ook dit dat geval nog steeds niet aan de norm en onveilige 
situaties blijven bestaan. 
  
Om inzichtelijk te krijgen welke aanpassingen moeten worden gedaan om de transferknelpunten op te 
lossen is de benodigde maatvoering bepaald op basis van reizigersaantallen van Arriva en door ProRail 
geprognotiseerde reizigersgroei in 2040. Zoals eerder toegelicht: het huidige aantal in- en uitstappers is 
700 met een verwachte groei van 6% in een laag scenario tot 21% in een hoog scenario tot 2040. 
Uitgaande van het hoge scenario is het aantal in- en uitstappers in 2040 ca. 850. Bij dergelijke 
reizigersaantallen kan worden volstaan met minimale perronbreedtes conform de door ProRail 
gehanteerde ‘ontwerpnorm’ – de norm waaraan elke aanpassing op de transfer van een station aan moet 
voldoen.  
 
De minimale breedte voor een eilandperron volgens de ontwerpnorm is: 6,8 meter. 
De minimale breedte voor een zijperron volgens de ontwerpnorm is: 3,4 meter. 
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4.1 Scenario 1: Ombouwen tot zijlandperron en toevoegen zijperron 
Vlekkenplan 
 

 
 
 
 
 
 

• Ombouw van eilandperron naar zij(land)perron en herinrichting outillage 
• Nieuw zijperron aan de noordzijde / centrumzijde 
• Herinrichting ontvangstdomein, busstation en K+R 
• Capaciteitsvergroting enkellaags fietsenstalling en P+R 

 
Ambitieniveau(s) kwaliteit en voorzieningen  
Dit scenario richt zich op het oplossen van de transferknelpunten middels beperkte ingrepen, waarbij het 
huidige perron in gebruik blijft, maar wel aangepast wordt. Dit leidt tot het volgende: 
Door het aanleggen van een zijperron en het ombouwen van het huidige eilandperron naar een 
zij(land)perron middels een hekwerk bieden deze perrons voldoende ruimte voor veilige en comfortabele 
afwikkeling van reizigersstromen. Door de ligging van het nieuwe zijperron evenwijdig aan het huidige 
perron wordt maximaal ruimte gecreëerd voor de herinrichting van het stationsgebied. Deze herinrichting 
voorziet in een nieuw voorplein, aanpassing van bushaltes onder andere om deze geschikt te maken voor 
reizigers met een functiebeperking en een beperkte uitbreiding van P+R en fietsparkeren. 
 
Kansen o.b.v. analyse 
In dit scenario blijft de infrastructuur van zowel spoor als weg onaangetast.  
  
Innovatie en adaptiviteit richting 2040 
Dit scenario maakt het station gereed om de huidige transferknelpunten op de perrons en toegangen op te 
lossen en de reizigersgroei voor wat betreft transfer in de komende decennia te faciliteren volgens 
geldende normen. Afhankelijk van de ontwikkeling van vraag (reizigersgroei) en aanbod (busvervoer, 
deelfietsen) bestaat het risico dat op de huidige vlek niet voorzien kan worden in alle behoeften. 
 
 

N 
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4.2 Scenario 2: Fietstunnel ombouwen tot stationsentree 
Vlekkenplan  
 

 
 
 
 
 

• Nieuwe zijperrons met aansluiting toegangen op de fietstunnel 
• Fietstunnel geschikt maken voor loopverbinding tussen perrons 
• Herinrichting ontvangstdomein, fietsenstalling, busstation en P+R aan noord- en zuidzijde 
• Huidige eilandperron en overpad komen te vervallen 

 
Ambitieniveau(s) kwaliteit en voorzieningen  
Dit scenario richt zich op het oplossen van de transferknelpunten waarbij de locatie van de perrons, de 
toegangen naar de perrons en de indeling van de ketenvoorzieningen veranderen en gebruik wordt 
gemaakt van een bestaande onderdoorgang. Het geschikt maken van de fietstunnel om als verbinding te 
dienen tussen de perrons zorgt voor een verbeterde en veiligere transferkwaliteit. De herindeling voorziet 
in twee nieuwe voorpleinen, aanpassing van bushaltes, onder andere om deze geschikt te maken voor 
reizigers met een functiebeperking van P+R en fietsparkeren. Per saldo is in dit scenario meer ruimte voor 
ketenvoorzieningen dan in de huidige situatie. 
 
Kansen o.b.v. analyse  
Het verwijderen van het overpad en gebruik maken van de bestaande tunnel zorgt voor een veiligere 
situatie.  
 
Innovatie en adaptiviteit richting 2040 
Door het verdwijnen van het overpad en keuze voor twee zijperrons is sprake van een schaalsprong die 
een robuuste oplossing biedt voor de ontwikkeling van het station en stationsomgeving. 
 
Dit scenario maakt het station gereed om niet alleen huidige transferknelpunten op te lossen maar ook de 
reizigersgroei in de komende decennia te faciliteren volgens geldende normen. 
  

N 
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4.3 Scenario 3: Nieuwe stationstunnel op locatie overpad 
Vlekkenplan 
 

 
 
 
 
 

• Nieuwe zijperrons met aansluiting toegangen een nieuwe reizigerstunnel 
• Herinrichting ontvangstdomein, fietsenstalling, busstation en P+R aan noord- en zuidzijde 
• Huidige eilandperron en overpad komen te vervallen 

 
Ambitieniveau(s) kwaliteit en voorzieningen 
Dit scenario richt zich op het oplossen van de transferknelpunten waarbij de locatie van de perrons, de 
toegangen naar de perrons en de locatie-indeling van de ketenvoorzieningen veranderen. Het realiseren 
van een nieuwe onderdoorgang zorgt voor een verbeterde transferkwaliteit. Deze herinrichting voorziet in 
twee nieuwe voorpleinen, aanpassing van bushaltes om deze geschikt te maken onder andere om deze 
geschikt te maken voor reizigers met een functiebeperking en een beperkte uitbreiding van P+R en 
fietsparkeren. 
 
Kansen o.b.v. analyse  
Het verwijderen van het overpad en gebruik maken van de nieuwe tunnel zorgt voor een veiligere situatie.  
 
Innovatie en adaptiviteit richting 2040 
Door het verwijderen van het overpad en keuze voor twee zijperrons is sprake van een schaalsprong die 
een robuuste oplossing biedt voor de ontwikkeling van het station en stationsomgeving 
 
Dit scenario maakt het station gereed om niet alleen huidige transferknelpunten op te lossen maar ook de 
reizigersgroei in de komende decennia te faciliteren volgens geldende normen. 
  

N 
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5 Conclusie en advies 

5.1 Scenario 1: Ombouwen tot zijlandperron en toevoegen zijperron 
Opgaven:  

• Ombouw van eilandperron naar zij(land)perron en herinrichting outillage 
• Nieuw zijperron aan de noordzijde / centrumzijde 
• Herinrichting ontvangstdomein, busstation en K+R 
• Capaciteitsvergroting enkellaags fietsenstalling en P+R 

 
Kans:  
Door de beperkte ingrepen in dit scenario is de impact op de omgeving beperkt en blijft de recent in 
gebruik genomen fietstunnel in tact. Dit scenario biedt kansen voor het realiseren van meer ruimtelijke 
kwaliteit en een herkenbare stationsentrée. 
 
Keuzes en dilemma’s:  
Het nieuwe zijperron kan op twee locaties ingericht worden. Zoals ingetekend evenwijdig aan het huidige 
perron, of ten westen van het overpad in een zogenoemde bajonetligging. De keuze tussen deze twee 
opties zal primair worden bepaald vanuit overwegveiligheidsperspectief. Vanuit het punt van sociale 
veiligheid is het tegenover elkaar leggen van de perrons wenselijk. 
 
De ketenvoorzieningen kunnen gedeeltelijk worden uitgebreid ten opzichte van de huidige omvang. Hierbij 
is het de vraag of aan de toekomstige vraag kan worden voldaan, vooral voor wat betreft de P+R 
capaciteit. Voor wat betreft fietsparkeren is het te overwegen dubbellaags fietsparkeren toe te passen 
zodat de capaciteit uitgebreid kan worden zonder een extra ruimteclaim en opoffering van gewenst groen. 
Een potentieel nadeel is dat mensen geneigd zijn om de bovenrij minder intensief te gebruiken, waardoor 
handhaving nodig kan zijn. De ruimtelijke kwaliteit van een dubbellaags  fietsenstalling kan als ongewenst 
worden ervaren. 
 
Randvoorwaarden:  
De maakbaarheid is groot door de eenvoudige aanpassingen en het benutten van het bestaande 
stationsgebied. Het ontwerp moet voldoen aan de voorschriften van ProRail, waarbij met name het 
overpad een kritisch punt is. Een nieuw perron waarbij de trein stopt voor een overpad is in principe niet 
toegestaan. Echter, vanuit het punt van sociale veiligheid is het tegenover elkaar leggen van de perrons 
wenselijker. 
Voor het zijperron en de uitbreiding van ketenvoorzieningen moeten mogelijk gronden verkregen worden. 
 
Kostenraming: 
De investeringskosten voor dit scenario worden geraamd op: € 4,4 miljoen, exclusief BTW. 

5.2 Scenario 2: Fietstunnel ombouwen tot stationsentree 
Opgaven:  

• Nieuwe zijperrons met aansluiting toegangen op de fietstunnel 
• Fietstunnel geschikt maken voor loopverbinding tussen perrons 
• Herinrichting ontvangstdomein, fietsenstalling, busstation en P+R aan noord- en zuidzijde 
• Huidige eilandperron en overpad komen te vervallen 
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Kans:  
Dit scenario realiseert een directe zuidelijke entree, waardoor het station vanaf de zuidzijde beter 
bereikbaar wordt en identiteit krijgt. Het scenario biedt kansen voor het betrekken van de naastgelegen 
supermarkt als stationsvoorziening. Wel behoeft een veilige verbinding tussen ontvangstdomein en de 
supermarkt aandacht. Verder zijn er kansen voor het realiseren van meer ruimtelijke kwaliteit en een 
herkenbare stationsentrée. 
 
Keuzes en dilemma’s: 
De aanpassing van de tunnel is een grote ingreep, waarbij de vraag is of dit wenselijk is, omdat deze 
recent is opgeleverd.   
Door het gebruik van de fietstunnel voor de ontsluiting moet een hoogteverschil overbrugd worden. Bij 
geringe hoogteverschillen kan worden volstaan met hellingbanen, anders zijn liften noodzakelijk. De 
keuze voor een hellingbaan of lift is afhankelijk van de precieze uitwerking van het ontwerp. Bij het 
toepassen van liften bestaat een beschikbaarheidsrisico. Door het lage aantal reizigers en geen bemande 
voorzieningen neemt de kans op vandalisme toe. Door de locatie van de tunnel en toegangen aan de 
koppen van de perrons neemt de te overbruggen afstand toe, wat met name voor reizigers met een 
functiebeperkingen een obstakel kan vormen. 
 
Het verspreiden van vooral de P+R voorzieningen over meerdere locaties is vanuit beheer gezien 
onwenselijk. Wanneer de P+R aan een zijde vol is, is men niet per se geneigd om te rijden naar de andere 
P+R voorzieningen, wat wildparkeren in de hand werkt. Wanneer aan de noordzijde te weinig ruimte blijkt 
voor het uitbreiden van ketenvoorzieningen is een mogelijk uitbreidingsalternatief het verplaatsen van de 
gehele P+R naar de zuidzijde. Dit levert tevens extra ruimte voor ketenvoorzieingen op aan de noordzijde. 
Voor wat betreft fietsparkeren bestaat de mogelijkheid om dubbellaagse stalling toe te passen. Zie hierbij 
de overwegingen in 5.1 
 
Randvoorwaarden:  
De maakbaarheid is onzeker. In dit onderzoek is aangenomen dat de fietstunnel aanpasbaar is, maar 
nader onderzoek zal dat moeten uitwijzen.  
Inpassing van een loopverbinding tussen de perrons zonder structurele aanpassing van het spoor.  
In het ontwerp van de tunnel is aandacht voor sociale veiligheid nodig, een tunnel wordt als minder sociaal 
veilig ervaren dan een gelijkvloerse kruising. 
 
Kostenraming: 
De investeringskosten voor dit scenario worden geraamd op: € 28,1 miljoen, exclusief BTW. 

5.3 Scenario 3: Nieuwe stationstunnel op locatie overpad 
Opgaven:  

• Nieuwe zijperrons met aansluiting toegangen een nieuwe reizigerstunnel 
• Herinrichting ontvangstdomein, fietsenstalling, busstation en P+R aan noord- en zuidzijde 
• Huidige eilandperron en overpad komen te vervallen 

 
Kans: 
Buiten het overpad blijft de infrastructuur van zowel spoor als weg grotendeels onaangetast en blijven de 
aanpassingen aan de stationsomgeving aan de noordzijde mogelijk binnen de huidige grenzen. Hierdoor 
is de impact op de omgeving beperkt.  
Dit scenario realiseert een directe zuidelijke entree, waardoor het station vanaf de zuidzijde beter 
bereikbaar wordt en een identiteit krijgt. Verder zijn er kansen voor het realiseren van meer ruimtelijke 
kwaliteit en een herkenbare stationsentrée. 
Indien een tunnel niet als haalbaar wordt geacht is een traverse over het spoor wellicht een alternatief. 
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Keuzes en dilemma’s: 
De tunnel is een forse constructie die extra ruimte vraagt in het stationsgebied voor de opgangen en liften 
voor een obstakelvrije route voor reizigers met een functiebeperking, waarbij uit nader onderzoek moet 
blijken in hoeverre dit volledig inpasbaar is.  
 
Het opknippen van vooral de P+R voorziening vanuit beheer gezien onwenselijk. Wanneer de P+R aan 
een zijde vol is, is men niet per se geneigd om te rijden naar de andere P+R voorzieningen, wat 
wildparkeren in de hand werkt. Het kan nodig zijn op alternatieve locaties ketenvoorzieningen uit te 
breiden. De grond ten zuiden van het station is in eigendom bij ProRail en kan bij het station betrokken 
worden. Bijvoorbeeld door het verplaatsen van de gehele P+R naar de zuidzijde. Dit levert tevens extra 
ruimte voor ketenvoorzieingen op aan de noordzijde. Voor wat betreft fietsparkeren bestaat de 
mogelijkheid om dubbellaagse stalling toe te passen. 
  
Randvoorwaarden: 
De maakbaarheid is mogelijk, maar het betreft een forse opgave en constructie. Het realiseren van de 
tunnel inclusief liften in een krappe omgeving is een uitdaging. De inpassing van de tunnel moet technisch 
en ruimtelijk haalbaar zijn. 
 
In het ontwerp van de tunnel is aandacht voor sociale veiligheid nodig, een tunnel wordt als minder sociaal 
veilig ervaren dan een gelijkvloerse kruising. 
 
Tijdens de bouw van de tunnel moeten het huidige station en de sporen in gebruik kunnen blijven.  
 
Kostenraming: 
De investeringskosten voor dit scenario worden geraamd op: € 18,6 miljoen, exclusief BTW. 

6 Reflectie 

6.1 Landelijk toepasbare lessen 
Het handelingsperspectief heeft geholpen om met de stakeholders tot een gezamenlijk beeld te komen 
over station Franeker. De tool helpt om alle relevante onderwerpen te benoemen en te bespreken en met 
elkaar de ambities te formuleren. Het gesprek faciliteert uitwisseling van belangen en verwachtingen en 
vergroot het onderlinge begrip voor bepaalde voorkeuren. Het handelingsperspectief is een bruikbare tool. 
 
In het proces waarin de scenario’s verkend zijn om verbeteringen aan te brengen, stond in dit onderzoek 

het oplossen van het transferknelpunt centraal. Andere aspecten uit het handelingsperspectief zijn ook 
meegenomen, uiteindelijk zijn de scenario’s integraal uitgewerkt. De focus op transferknelpunten zorgde 
ervoor dat er altijd een helder criterium was waar een scenario aan moest voldoen en droeg zo bij een 
aan gerichte zoektocht.  
 
De horizon 2040 is nog best ver weg. Trends en ontwikkelingen zijn niet allemaal helder en wat 
bijvoorbeeld de gevolgen van de Corona-crisis van dit voorjaar zullen zijn is op dit moment niet te 
voorspellen. Deze onzekerheid maakt het invullen van het handelingsperspectief lastig, voor het maken 
van keuzes is het te vroeg, wat ervoor zorgt dat onderwerpen en discussies herhaaldelijk aan de orde 
komen. Leerpunt is om de onzekerheden in het handelingsperspectief te benoemen en 
“schijnzekerheden” te vermijden. 
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Op vlekkenplanniveau is het voor stakeholders onmogelijk om uitspraken te doen over wenselijkheid van 
scenario’s of voorkeuren. Daarvoor is meer onderzoek nodig naar de effecten en haalbaarheid en is een 

nadere uitwerking van het ontwerp nodig. Leerpunt is om in de verkennende fase alleen feiten en 
informatie te verzamelen en alleen op hoofdlijnen voorkeuren te benoemen. 

6.2 Benodigd vervolgonderzoek 
Om onderscheidende scenario’s te ontwikkelen zijn in dit onderzoek aannames gedaan over technische 

haalbaarheid en is op hoofdlijnen gekeken of scenario’s passen binnen de geldende kaders. In hoofdstuk 
5 is per scenario aangegeven welke onzekerheden er nog zijn en dat zijn in sommige scenario’s en 

varianten potentieel showstoppers. Het toetsen van deze aannames in een technisch 
haalbaarheidsonderzoek naar de scenario’s is de volgende stap, als gekozen wordt één of meer 
scenario’s nader te onderzoeken. 
 
In de afgelopen weken is nadrukkelijk in samenwerking met alle stakeholders aan dit onderzoek gewerkt. 
Dit onderzoek is enerzijds een middel om een landelijk beeld te vormen van wat nodig is op Type 5 
stations, anderzijds is het een opstap voor een traject waarin station Franeker verder ontwikkeld wordt. In 
een vervolgtraject zal met dezelfde stakeholders samengewerkt worden, maar zullen partijen hun 
instelling en bijdrage aan het proces wellicht heroverwegen. Voorwaarde voor een succesvol 
vervolgtraject is wellicht om eerst met alle partijen vast te stellen wat nu ieders ambitie, belang en rol in 
het proces is. 
 
In dit onderzoek zijn de kosten van de scenario’s op vlekkenplanniveau ingeschat. Financiering en 
bekostiging is geen onderdeel van deze studie, maar uiteraard wel een voorwaarde om stappen te kunnen 
zetten in de ontwikkeling van het station. In de uitwerking van de vlekkenplannen zijn nog veel keuzes en 
afwegingen te maken, zowel in ruimtegebruik, inrichting als in kwaliteit.  
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1 Inleiding  

1.1 Kader onderzoek 
Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de uitwerking van de Contouren Toekomstbeeld OV 2040. Dit 
geeft richting aan het beleid dat ervoor moet zorgen dat iedereen in Nederland snel, gemakkelijk 
betrouwbaar en betaalbaar met het OV kan reizen. Het toekomstbeeld is door het ministerie van IenW, 
samen met provincies, metropoolregio’s, vervoerders en ProRail opgesteld. 
 

 
Structuur voor de uitwerking van het toekomstbeeld 

 
Knopen en ketens maken deel uit van het toekomstbeeld. Knopen zijn netwerkschakels waar 
verschillende vervoersmodaliteiten en/ of reisrichtingen samenkomen. Er zijn ruim 600 bestaande en 
geplande OV-knooppunten geïnventariseerd waar nu of in de toekomst knelpunten verwacht worden die 
opgelost moeten worden om het toekomstbeeld te kunnen realiseren.  
 
Deze inventarisatie moet worden verdiept om in 2021 tot een actieagenda OV-knooppunten te kunnen 
komen en gelden beschikbaar te krijgen voor de benodigde investeringen. Het is onmogelijk om deze 
verdieping voor alle 600 knooppunten uit te voeren. Daarom zijn de knooppunten gecategoriseerd en 
worden per categorie één of meerdere casussen verdiept. Deze verdieping wordt toegepast op de andere 
knooppunten in de categorie. 
 
Dit rapport is onderdeel van het verdiepend onderzoek naar OV-knooppunten van Type 5, kleinere 
knooppunten met opgaven op het gebied van integrale transferdrukte. Hiervoor zijn stations Culemborg en 
Franeker uitgewerkt, in dit rapport worden de resultaten van die studies gebruikt voor een extrapolatie 
naar de 79 OV-knooppunten Type 5. ProRail heeft het onderzoek naar de OV-knooppunten Type 5 geleid 
en heeft de leiding gehad over zowel het overkoepelend deel als de verdiepende onderzoeken in 
Culemborg en Franeker. 
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1.2 Doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is om input te genereren voor de actieagenda OV-knooppunten in 2021. Dit 
onderzoek levert informatie over oplossingsrichtingen en kosten om de transferknelpunten van de 79 OV-
knooppunten Type 5 weg te nemen.  
 

1.3 Methodiek: Handelingsperspectief 
Om de verdiepende onderzoeken op eenzelfde wijze uit te voeren 
en daarmee dus vergelijkbaar te maken, is als hulpmiddel het 
handelingsperspectief OV-knooppunten ontwikkeld. Dit instrument 
is bedoeld om een integraal beeld te verkrijgen over het 
functioneren van de huidige en toekomstige OV-knoop in zijn 
omgeving. Het handelingsperspectief gaat uit van drie stappen:  

▪ stap 1: in kaart brengen huidige situatie van de knoop 
▪ stap 2: beeldvorming toekomstige knoop 
▪ stap 3: verdiepend onderzoek 

 
Voor de stations Culemborg en Franeker zijn deze stappen 
doorlopen en de resultaten in twee onderzoeksrapporten gevat. 
Voor Culemborg zijn vier scenario’s uitgewerkt, voor Franeker 

drie. De scenario’s zijn samen met stakeholders geïnventariseerd, 
zodat de scenario’s doorleefd zijn en de studie geen theoretische exercitie is. In dit onderzoek zijn de 

resultaten van deze twee studies toegepast op alle 79 OV-knooppunten van Type 5, om in beeld te 
brengen hoe groot de opgave is om de problemen op deze OV-knooppunten landelijk op te lossen. 
 
De stakeholders die aan deze studie meegewerkt hebben zijn: 

▪ ProRail 
▪ NS Stations 
▪ Gemeenten 
▪ Provincies 
▪ Vervoerders 

Bureau Spoorbouwmeester, ROCOV (Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer) 
het Ministerie van IenW en het College van Rijksadviseurs hebben de tussenproducten gereviewd. 
 

1.4 Afbakening en extrapolatie 
Het onderzoek richt zich primair op het oplossen van de transferproblematiek op het station en in de 
directe omgeving. De uitgewerkte scenario’s zijn breder dan dat, het zijn op schetsniveau uitgewerkte, en 
op dat niveau realistische en integrale scenario’s die ook integraal geraamd zijn. De scenario’s dragen bij 
aan de integrale ontwikkeling van het knooppunt en andere gaps die in het handelingsperspectief 
geïdentificeerd zijn. De kosten van deze integrale scenario’s zijn in de deelrapporten in beeld gebracht. 

Voor deze extrapolatie zijn alleen de kosten die het oplossen van de maatregelen transferproblematiek 
meegenomen.  
 
Gelijktijdig met dit onderzoek loopt er een studie “risicomodel perronveiligheid”, ProRail en IenW voeren 
regelmatig overleg over deze studie. De scope in dit risicomodel zijn beperkt tot perronveiligheid, 
oplossingen in omvang zullen lager uitvallen dan in de verdiepende onderzoeken en de extrapolatie. 
Immers in dit onderzoek is naar scenario’s gekeken met als scope de integrale transferveiligheid. De 
scenario’s zijn indicatief en er is niet gesproken over verdeling van kosten. 

Het door middel van de Gap-analyse te vullen web 
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2 Trends en ontwikkelingen rondom OV-knooppunten Type 5, 
huidig en richting 2040  

OV-knooppunten van Type 5 zijn over het algemeen kleine en middelgrote stations met een 
transferdrukteprobleem. De perrons, toegangen en/ of onderdoorgangen voldoen niet aan de eisen die 
ProRail stelt aan de breedte, waardoor het te druk wordt en de veiligheid in het geding kan komen. In 
sommige gevallen nu al, in andere gevallen als er in de toekomst meer treinen gaan rijden, als de treinen 
sneller kunnen rijden en er meer reizigers gebruik maken van de trein. De 79 stations zijn geselecteerd op 
basis van het risicomodel Perronveiligheid. 
 
Als referentie voor dit onderzoek zijn de ontwerpnormen van ProRail gehanteerd en de 
reizigersprognoses zoals die voor 2040 gemaakt zijn. 
 

3 Opgaven OV-knooppunten Type 5 richting 2040  

3.1 Landelijk beeld opgave 
Station Culemborg en station Franeker staan model voor alle 79 OV-knooppunten Type 5. De indeling van 
beide stations is verschillend, Culemborg is een station op een dijklichaam met zijperrons aan beide zijden 
van het spoor, Franker is een station op maaiveld met een eilandperron tussen twee sporen in. Treinen 
halteren aan beide zijden van het perron. 
 
Alle 79 OV-knooppunten zijn in te delen in de categorie Culemborg (zijperrons) of Franeker (eilandperron). 

3.2 Opgaven per type knooppunt 
Er zijn verschillende manieren om de transferknelpunten op te lossen. Het oplossend vermogen en de 
haalbaarheid van de opgaven verschilt per OV-knooppunt. 
 
Aanpassen spoorinfrastructuur (seinen, wissels) en dienstregeling 
Door treinen niet tegelijkertijd te laten halteren, door treinen op een andere positie langs het perron te 
laten halteren kunnen in sommige gevallen de transferproblemen beperkt verlicht worden. Deze 
aanpassing is in dit onderzoek niet nader onderzocht, omdat dit geen definitieve oplossing voor de 
transferproblematiek is. Het perron, de toegang en/of de onderdoorgang blijft immers te smal en de 
dienstregeling is niet toekomstvast. 
 
Herinrichten van perrons en stationsomgeving 
Door het aanpassen van het perron, voorzieningen beter te spreiden over het perron, kunnen reizigers 
uitgenodigd worden zich beter te spreiden over het perron, waardoor de drukte zich niet lokaal 
concentreert. Ook het verplaatsen van ketenvoorzieningen (fietsenstallingen, bushaltes, etc.) kan een 
manier zijn om reizigers beter te spreiden. 
 
Verleggen sporen 
Door de sporen verder uit elkaar te leggen ontstaat meer ruimte voor het eilandperron en kan het perron 
op de juiste breedte gebracht worden.  
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Verbouwen perrons 
Zijperrons kunnen worden verbreed en/of anders ingericht worden, waardoor meer ruimte voor reizigers 
ontstaat. Bijvoorbeeld het weghalen van een beschuttingssysteem. Nadeel is dat het comfort van reizigers 
daarmee verminderd wordt met als gevolg een lagere reizigerswaardering, wat haaks staat op de 
doelstelling om reizigerswaardering te verhogen. Verbreden is vaak een ingrijpende maatregel doordat 
gebouwen en dijklichamen de ruimte voor verbreding beperken. 
 
Een eilandperron kan verbouwd worden tot zijlandperron; een perron tussen twee sporen, dat maar aan 
één spoor gebruikt wordt door het aanbrengen van een hekwerk aan de andere zijde. Voor het andere 
spoor is in dit geval een extra perron nodig. 
 
Uitbreiden toegangen en aanpassen spoorkruisingen 
Op alle OV-knooppunten van Type 5 wordt het spoor gekruist, soms door een overpad op maaiveld, soms 
onderlangs. Overpaden zijn op zich geen transferknelpunt, maar wel een aandachtspunt vanuit 
spoorwegveiligheid. Een nieuw overpad kan in principe niet aangelegd worden. Onderdoorgangen of 
toegangen tot perrons die te smal zijn kunnen verbreed worden. Dit zijn technisch complexe maatregelen, 
de aanleg van een nieuwe onderdoorgang is in sommige gevallen eenvoudiger. Ook een traverse over het 
spoor kan het transferprobleem verkleinen, maar heeft nadelige gevolgen voor het reizigerscomfort 
doordat te te overwinnen hoogte groter is in vergelijking met een tunnel. 
 
Verplaatsen station 
De meest vergaande oplossing voor het probleem is het verplaatsen van het station. Dit biedt de kans om 
in één keer een station te bouwen dat aan alle normen voldoet. De grond van het bestaande station komt 
dan vrij voor nieuwe ontwikkeling.  
 

4 Kansen en ontwikkelrichtingen OV-knooppunten richting 2040  

4.1 Ambitieniveau(s) kwaliteit en voorzieningen  
Voor Culemborg en Franeker zijn de oplossingsrichtingen met de stakeholders verkend en zijn op basis 
van die verkenning scenario’s ontwikkeld. Dit zijn integrale scenario’s die op schetsniveau uitgewerkt zijn 

en onderzocht. De scenario’s zijn niet vastgesteld; over wenselijkheid en betaalbaarheid wordt in de 
studies geen uitspraak gedaan. 
 
In de studie is gezocht naar drie soorten scenario’s. Kleine scenario’s waarin met beperkte maatregelen 

de transferproblemen opgelost zouden kunnen worden. Comfort en omgevingskwaliteit zijn aspecten die 
in deze scenario’s minder aandacht krijgen. In de middelgrote scenario’s is gekeken hoe, door zoveel 

mogelijk gebruik te maken van bestaande voorzieningen, het station een algehele kwaliteitsverbetering 
kan krijgen. In de grote scenario’s is gezocht naar een pakket van maatregelen waarmee een 
toekomstbestendige oplossing geboden wordt.  
Concreet komt dit neer op het volgende: 
 
Culemborg  
Klein: uitbreiding van perroncapaciteit door het verbreden van zijperrons en het herschikken van outillage. 
Middel: uitbreiding van perroncapaciteit door het verbreden van zijperrons en herschikken van outillage + 
aanleg van een tunnel onder het spoor door ten behoeve van de reizigerstransfer + herindeling van 
ontvangstdomein en ketenvoorzieningen. 
Groot: het aanleggen van een nieuw station inclusief ketenvoorzieningen. 
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Franeker 
Klein: uitbreiding van perroncapaciteit door het aanleggen van een nieuw zijperron, het ombouwen van 
het bestaande eilandperron voor enkelzijdig gebruik (en zogenaamd zijlandperron) en herschikken van 
outillage. 
Middel: uitbreiding van perroncapaciteit door het aanleggen van twee zijperrons, het verwijderen van het 
eilandperron en herschikken van outillage + herindeling van ontvangstdomein en ketenvoorzieningen. 
Alternatief voor het aanleggen van zijperrons is het verbreden van het eilandperron. 
Groot: het aanleggen van een nieuw station inclusief ketenvoorzieningen 
 
In Franeker is het verbreden van het eilandperron in combinatie met het verleggen van het spoor niet 
onderzocht. Op deze locatie heeft deze maatregel zoveel impact, dat het niet als realistisch scenario 
gezien is. Aan de westzijde zou namelijk een nieuwe onderdoorgang voor fietsers en voetgangers volledig 
verbouwd moeten worden, aan de oostzijde zou een bewaakte spoorwegovergang aangepast moeten 
worden. Ook wordt het over meer dan een kilometer verplaatsen van het spoor bemoeilijkt door de 
boogligging. 
 

 
Satellietfoto van station Culemborg. Google Maps 2020 

 

 
Satellietfoto van station Franeker. Google Maps 2020 
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4.2 Landelijk beeld kansen 
Zoals eerder toegelicht zijn de 79 OV-knooppunten Type 5 te typeren als Culemborg of Franeker.  
De categorie 5 stations beslaan grotendeels stations van het type Halte en Basis. Dit zijn over het 
algemeen kleinere stations, waarbij transferknelpunten en referentiescenarios sterk gelijkend en 
toepasbaar zijn. Afwijkend zijn een viertal stations van het type Plus en een tweetal van het type Mega. Dit 
zijn: 

▪ Type Plus: Almelo, Almere Buiten, Apeldoorn, Roermond 
▪ Type Mega: Alkmaar, Breda 

 
Hoewel in de meeste gevallen de scenario’s toepasbaar zijn de impact van een perronwijziging bij een 
groter station op infrastructuur en omgeving kan anders liggen – en vaak groter zijn – wat zich mogelijk 
doorvertaald naar een andere kosteninschatting. Deze station zijn wel meegenomen in de extrapolatie. 
 
Bij zeven stations zijn de transferknelpunten inmiddels opgelost of zijn projecten gestart om deze op te 
lossen: Doetinchem, Hilversum Media Park, Ommen, Scheemda, Uitgeest, Wijchen en Zuidbroek. Deze 
station zijn niet meegenomen in de extrapolatie. Het totaal aantal extrapolatiestations komt hiermee op 72. 
 

4.3 Kansen per type knooppunt 
Het onderscheidende kenmerk tussen Culemborg en Franeker is de perronconfiguratie: in het geval van 
Culemborg gaat het om een station bestaande uit zijperrons. In het geval van Franeker gaat het om een 
station bestaande uit een eilandperron. In de extrapolatie is de onderverdeling gedaan op basis van de 
perronconfiguratie van het betreffende station. Daar waar sprake is van zowel zij- als eilandperrons op 
één station is gekeken op welk perrontype transferknelpunten zijn. 
 
De scenario’s klein, middel, groot zijn toegepast op de 72 getypeerde knooppunten. Dit is gedaan op 
basis van een quick scan [Stations kosten en verbetermaatregelen Risicograad >3 d.d. 27-09-2018] en 
eerder door ProRail uitgevoerd onderzoek Risicomodel perronveiligheid op alle Nederlandse stations. De 
meest logische scenario’s zijn per station gekozen, waarbij als criteria gehanteerd zijn haalbaarheid, 
kosten en reeds in gang gezette ontwikkelingen. Het verbreden van een eilandperron door het verplaatsen 
van sporen bleek voor een aantal stations van type Franeker het meest voor de hand liggend. Deze zijn 
als middel categorie meegenomen. 
 
De eerde genoemde door ProRail uitgevoerde quick-scan vormt het uitgangspunt bij het toewijzen van het 
van toepassing zijnde scenario. In deze quick-scan zijn, kijkend naar de risicograad van het 
transferknelput en de bestaande situatie, voorstellen gedaan voor ingrepen die het transferkenlpunt 
oplossen. Deze ingrepen zijn in de extrapolatie geplaatst in het passende scenario klein / middel / groot.   
 

5 Financiële raming (o.b.v. kostenramingen ProRail en provincies) 
De stations Culemborg en Franeker worden als referentie stations gebruikt voor 72 OV-knooppunten van 
het type 5.  
 
De ramingen van de stations betreffen alleen de kosten voor de scope van ProRail. De overige kosten 
zoals het aanpassen van het eigendommen van NS Stations zijn geen onderdeel van de scope en de 
ramingen. 
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Het station van Culemborg is bediend door NS en het station van Franeker wordt door de regionale 
vervoerder Arriva bediend. Dit heeft effect op kosten zoals voor treinvervangend busvervoer ten tijde van 
verbouwing. 
 
Extrapolatie  
De kosten per scenario zijn opgesomd in de onderstaande tabel. In de extrapolatie zijn alleen de kosten 
meegenomen die ten laste komen van ProRail. Dat zijn (waar van toepassing) de kosten voor 
aanpassingen in spoor, bovenleiding en beveiliging, transfervoorzieningen en constructieve kosten. De 
overige kosten zullen door andere partijen, gemeente, provincie en/of NS Stations gefinancierd worden.  
 
De ramingen met de ProRail scope zijn probabilistisch opgesteld om inzicht te krijgen in de volledigheid 
en de nauwkeurigheid van de ramingen. De investeringsramingen voor de scenario’s zijn opgebouwd uit 
kostenposten die allemaal een onzekerheid hebben en hoger of lager uit kunnen vallen dan nu ingeschat 
is. Door de investeringsraming een groot aantal keren door te rekenen, wordt duidelijk hoe groot de 
onzekerheid van de investeringsraming is. De bedragen die in de scenario’s gehanteerd zijn, zijn de 
gemiddelde waarden uit deze berekeningen. De variatiecoëfficiënt van de berekeningen is circa 30%. 
 
Bij het bepalen van het benodigd budget voor het oplossen van de 72 knelpunten op OV-knooppunten van 
type 5 is uitgegaan van een onzekerheid van +/- 30%, in overeenstemming met de variatiecoëfficiënt van 
de onderliggende investeringsramingen. Dit past bij het uitwerkingsniveau van scenario’s en de informatie 
waarop deze extrapolatieraming gebaseerd is. Dit houdt in dat de uitkomst van de extrapolatie (de som 
van de scenario’s van de 72 stations) met 130% wordt vermenigvuldigd. De 30% wordt de 
onzekerheidsreserve in het budget genoemd. 
 
Het geadviseerde investeringsbudget komt daarmee op de P85-waarde van de extrapolatieraming; de 
P85-waarde is het gemiddelde en de standaardafwijking bij elkaar opgeteld. P85 houdt in dat de uitkomst 
van de doorrekeningen van de scenario’s en de onzekerheden in 85% van de getallen op of onder die 
waarde uitkomt. 
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In de onderstaande tabel zijn de verschillende kosten getoond. Alle kosten zijn exclusief BTW. 
 

Omschrijving Investeringskosten 
(in miljoenen) 

Aantal 
per scenario 

Totaal 
(in miljoenen) 

Toelichting  
 

Culemborg     

Klein scenario  € 6,3 23 € 144,9  

Middel scenario  € 25,2 5 € 126,0  

Groot scenario € 56,0 0 -  

Franeker     

Klein scenario  € 2,8 17 € 47,6  

Middel scenario  € 14,3 21 € 300,3  

Groot scenario  € 23,4 6 € 140,4  

Totale investeringskosten 
excl. BTW    € 759,2  

Onzekerheidsreserve 
(o.b.v. variatiecoëfficiënt 
van 30%) 

  € 227,8 
Advies o.b.v. 
onzekerheden van het 
project  

Totaal investeringskosten 
excl. BTW, P85-waarde   € 987,0  

Totaal 
investeringskosten 
excl. BTW, P85-waarde 
afgerond 

  € 1.000,0 Voorstel te 
budgetteren bedrag 
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6 Benodigd vervolgonderzoek 
Dit onderzoek geeft inzicht in de kosten die het oplossen van de transferproblematiek op stations Type 5 
kennen op te lossen. De stations zijn in te delen in 2 typen stations, waarop in totaal zeven 
oplossingsrichtingen geprojecteerd zijn. Daarmee is dit onderzoek een basis voor nader onderzoek. In het 
nader onderzoek moeten alle aannames en onzekerheden beoordeeld worden en specifieke lokale 
omstandigheden meegenomen. Zo zal voor ieder station onderzocht moeten worden of de 
oplossingsrichting inderdaad de meest logische en gewenste oplossing is. Niet alle lokale belangen en 
ontwikkelingen zijn bij de extrapolatie meegenomen. Ook moet er rekening mee gehouden worden dat de 
basis van de extrapolatie, stations Culemborg en Franeker, op vlekkenplanniveau uitgewerkt en geraamd 
zijn, daarom zijnde bandbreedte en de onzekerheden in deze ramingen vastgesteld op 30%, dat geldt ook 
voor de extrapolatie. 
 
Samen met stakeholders onderzoeken wenselijkheid scenario’s 
Bij het invullen van het handelingsperspectief en het verkennen van oplossingsmogelijkheden in 
Culemborg en Franeker, is gebleken dat ieder OV-knooppunt maatwerk vraagt. De vanuit het ene 
perspectief meest voor de hand liggende en voordelige oplossing, kan vanuit een ander perspectief juist 
niet de voorkeur hebben. In Culemborg en Franeker is geen uitspraak te doen over de haalbaarheid of 
zelfs wenselijkheid van de scenario’s, daarvoor biedt een vlekkenplan onvoldoende informatie en is nog te 
veel onzeker.  
Wel is in dit onderzoek gebleken dat het handelingsperspectief als methodiek handvatten biedt om elkaar 
te vinden, het gesprek met elkaar te voeren en om te komen tot een gezamenlijk beeld van de 
problematiek en de uitdagingen van het OV-knooppunt. Dat is een goed startpunt voor de zoektocht naar 
oplossingen die op draagvlak kunnen rekenen. De opgaves, ook op relatief kleine stations is complex. Om 
dit proces goed te doorlopen is capaciteit van de stakeholders nodig en is beschikbaarheid van stations- 
en omgevingsdata een voorwaarde om probleem en oplossingsrichtingen goed in beeld te krijgen.   
 
Uitwerken vlekkenplannen tot varianten 
De vlekkenplannen voor de stations Culemborg en Franeker bieden zicht op mogelijke oplossingen voor 
de transferproblematiek op deze stations en de andere stations van dat type. Door het schaalniveau van 
het vlekkenplan zijn binnen deze vlekkenplannen zijn nog varianten denkbaar, die allemaal uitgewerkt 
kunnen worden. De technische haalbaarheid van de vlekkenplannen Culemborg en Franeker is in dit 
onderzoek niet vastgesteld. Deze slag om de arm geldt voor de 72 andere stations minstens net zo sterk, 
maar biedt wel de opening en een basis om gezamenlijk oplossingen te gaan verkennen. 
 
Verdieping op andere thema’s dan transferveiligheid 
In de vlekkenplannen voor Culemborg en Franeker is de OV-knoop integraal beschouwd. Er is getoetst op 
voorzieningen en toegankelijkheid voor fietsers, reizigers te voet en de bus en waar uit het 
handelingsperspectief behoefte bleek, is gekeken naar Deelmobiliteit en MaaS (Mobility as a Service) en 
Duurzaamheid. Al deze thema’s zullen bij de uitwerking van varianten nader onderzocht moeten worden, 
te beginnen bij een helder beeld van de (toekomstige) behoefte). 
 
Governance 
Om op OV-knopen zoals Culemborg en Franeker te kunnen ontwikkelen zijn meerdere partijen nodig. De 
partijen zullen gezamenlijk tot afspraken moeten komen over financiering en bekostiging van de 
ontwikkelingen en, minstens zo belangrijk, afspraken moeten maken over de verdeling van 
verantwoordelijkheden in de gebruiksfase, zoals het dragen van de kosten en het uitvoeren van het 
beheer en onderhoud. Overeenstemming over dit soort aspecten is randvoorwaardelijk om ontwikkeling 
van de OV-knooppunten in gang te krijgen. 
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