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Introductie
Mobiliteitsknooppunten van de toekomst



Mobiliteitsknooppunten: 
Belangrijke schakel in totale multimodale mobiliteitssysteem

Het huidige mobiliteitssysteem bestaat voornamelijk uit gescheiden netwerken voor OV, auto en/of fiets en 
lopen. Verdere integratie van deze netwerken is in de toekomst gewenst om de toenemende mobiliteitsvraag op 
te kunnen vangen. Het faciliteren van de multimodale deur-tot-deur reis en een goede inrichting op en rondom 
OV-knooppunten is daarvoor noodzakelijk. 

Om te kunnen anticiperen op de toekomst moet naast het huidig functioneren ook een inschatting worden 
gemaakt over het functioneren van het OV-knooppunt in de toekomst. Als hulpmiddel hiervoor is een 
handelingsperspectief OV-knooppunten ontwikkeld. Dit instrument is bedoeld om een beeld te verkrijgen over 
het integraal functioneren van de huidige en toekomstige OV-knoop in zijn omgeving. 



Mobiliteitsknooppunten van de toekomst:
Een gezamenlijke inspanning

Het handelingsperspectief is bedoeld als instrument om gezamenlijk de huidige en toekomstige situatie van de 
OV-knoop in kaart te brengen. Daarvoor is het van belang dat alle betrokken partijen aan één tafel zitten, zodat 
de relevante gegevens met elkaar gedeeld kunnen worden. 

Aan welke partijen moet dan worden gedacht bij het door ontwikkelen van een OV-knooppunt? 

Afhankelijk van de grootte en het nationale belang van de knoop is de aanwezigheid van het ministerie IenW
gewenst. Voor de 400 treinstations in Nederland zijn ProRail en NS altijd in beeld en minimaal zullen bij de 
aanpak van een OV-knoop aanwezig moeten zijn de gemeente, de provincie, de regionale vervoerder 
(afhankelijk van hun positie als opdrachtnemer voor het regionale trein, bus, tram en metro). Afhankelijk van de 
locatie zijn partijen vanuit onderwijs, reizigersorganisatie, lokale ondernemers of grote ondernemingen ook 
wenselijk . 



Handelingsperspectief
Mobiliteitsknooppunten van de toekomst



De huidige situatie van het knooppunt wordt in kaart 
gebracht aan de hand van de onderstaande thema’s:

A. Het aantal gebruikers

B. Huidige situatie van de knoop
A. Plaats
B. Knoop
C. Mobiliteit
D. Mens

STAP 1
In kaart brengen huidige situatie van de knoop



133

A. Aantal gebruikers en reizigers

Aantal 
stations

217

31

16

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

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

Het aantal gebruikers en reizigers van de knoop?

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

Bovenstaand figuur toont het aantal stations per categorie in Nederland 



B. Analyse huidige situatie:          

Breng de situatie op het knooppunt in kaart aan de hand van 
de volgende aspecten in het handelingsperspectief: knoop, 
mobiliteit, mens en plaats. Deze indeling ondersteunt bij het 

vormen van een integraal beeld hoe de knoop functioneert; 
als fysieke netwerkschakel met verschillende 
vervoersmodaliteiten, hoe de knoop werkt in de omgeving en 
als overstappunt, zodat het een aantrekkelijke plek is om te 
wonen, werken en/of recreëren. 

Plaats

Positie in het netwerk

Ligging in de omgeving

Bereikbaarheid en functiemenging

Omgevingskwaliteit

OV-knoop

Knooppuntdomeinen en hun positie en oriëntatie

Duurzaamheidseisen

Veiligheid knoop (transfer)

Mobiliteit

Trein

BTM

Fiets (bewaakt en onbewaakt)

Auto

Mens

Type reizigers

Klanttevredenheid

Veiligheid sociaal



Plaats
Ligging en bereikbaarheid



Plaats
Positie in het netwerk

Voorbeeld Almere Centrum:
De plek in het netwerk:
• Tussen Schiphol/Amsterdam en Zwolle
• Sterkste relatie in de richting Amsterdam
• Almere Stad heeft nog 5 andere stations, waarvan 1 IC station 

(Buiten)

De functie van de OV-knoop:
• Vooral vertrekkende reizigers, minder aankomend
• Meeste reizigers in de dalperiode
• Weinig gebruik als loopverbinding in de omgeving (invloed op 

aantal gebruikers).

Wat is de plek in het netwerk?

Welke functie heeft de OV-knoop?



Plaats
Bereikbaarheid en functiemenging

Voorbeeld Almere Centrum:
Op loopafstand (binnen 15 min) van de knoop zijn verschillende 
functies te bereiken; het Flevoziekenhuis, het stadskantoor, het 
winkelcentrum, diverse horecagelegenheden en het Weerwater. Er 
bevindt zich geen school of hogeschool in de directe omgeving van de 
knoop.

Denk aan; horeca, scholen, sportschool, kantoren, recreatiegebied, 
ziekenhuis, stadskantoor etc. en welke bevinden zich er niet? 

Op de Kaart:
 Welke functies bevinden zich in de directe 

omgeving van de knoop? 
 Wat is de ligging van het OV knooppunt t.o.v. 

bestemmingen?
 Heeft het OV knooppunt een specifieke functie 

door de herkomst/bestemmingen van gebruikers of 
functies in de omgeving?



Plaats
Bereikbaarheid en functiemenging

Voorbeeld Almere Centrum
1200 m invloedsgebied (15 min. Lopen)
 aantal inwoners: 17.395
 aantal arbeidsplaatsen: 20.511
10 minuten fietsen isochroon
 Aantal inwoners: 37.920
 aantal arbeidsplaatsen: onbekend
Menging
Menging is 38%: onder menging wordt hier de verhouding tussen 
inwoners en werknemers op lokaal schaalniveau gezien plus de score 
aantal lokale voorzieningen.

Op de Kaart:
 Hoeveel inwoners/arbeidsplaatsen/leerlingplaatsen

zijn er bereikbaar in 15 minuten lopen 
 Hoeveel inwoners/arbeidsplaatsen/leerlingplaatsen

zijn er bereikbaar in 15 min fietsen 
 Wat is de menging van het aantal bereikbare mensen?

Zie dashboard deur-tot-deur, CROW.nl



Plaats
Ligging in de omgeving

De plek van de knoop in de omgeving. 
• Aan de ene kant tegen het stadscentrum aan met veel 

voorzieningen (horeca, winkels) en aan de andere zijde bevinden 
zich diverse kantoren en woningen. De knoop ligt op ca. 15 min 
lopen van het Weerwater, een recreatiegebied in de stad.

De ligging/inpassing in de omgeving. 
• Almere Centrum ligt onder het spoorviaduct en verbindt twee 

stadsdelen met elkaar. De hal biedt entree naar de stad aan de 
ene kant en richting WTC aan de andere kant. Een zij entree 
verbindt de hal direct met het busplein. 

Op de kaart
 Beschrijf de plek van de knoop in de omgeving
 Beschrijf de ligging/inpassing in de omgeving
 Aanvullend fotomateriaal



Plaats
Omgevingskwaliteit

Voorbeeld Almere Centrum:
Hoe ziet de directe omgeving van de knoop eruit? 
• De pleinen aan beide zijden van de knoop zijn vrijwel helemaal 

betegeld met natuursteen. Er is weinig groen en geen water. Ook is 
het erg rommelig in het gebied, er staan fietsen op plekken waar ze 
niet horen en er staan veel servicebusjes.

Is er vanuit alle richtingen goed zicht op de entrees? 
• Er is aan beide zijden goed zicht op de entrees, maar niet aan de 

zijkanten; daar is aan de ene zijde het busplein en aan de andere 
zijde de taxistandplaats. 

Hoe ziet de directe omgeving van de knoop eruit?

Is er vanuit alle richtingen goed zicht op de entrees?



De OV-knoop



OV knoop 
Knooppuntdomeinen en hun positie en oriëntatie

Knooppunt domeinen en hun positie
Maak een knooppuntdomeinen tekening van de gehele knoop met 
inbegrip van alle modaliteiten.
 Zit het knooppunt efficiënt en gebruiksvriendelijk in elkaar?
 Voldoen de knooppuntdomeinen in omvang en onderlinge 

ligging?
 Past het aanbod van de voorzieningen bij de vraag van het 

domein. 

Schematisch voorbeeld van een knooppuntdomeinentekening van een OV-knoop. 

Voorbeeld Almere Centrum

De aanwezige voorzieningen op de knoop:
 Treinstation voorzien van OVCP poorten
 Kaartverkoopautomaten
 Serviceloket / kaartverkoop trein vervoerder
 Serviceloket / kaartverkoop bus vervoerder
 Toiletten (onbemenst)
 Wachtruimte in hal en op perron (onder kap)
 Commerciële voorzieningen (koffie, broodje, bloemen, boek, 

snack)

Voor meer informatie check bijlage 1. toelichting stationsconcept
toepassen op OV-knoop.



OV knoop 
Duurzaamheidseisen

Een uitspraak over de ruimtelijke kwaliteit en 
toekomstwaarde

Voldoet nu (stap 1) en in de toekomst (stap 2) de OV-knoop aan de 
duurzaamheidsdoelstellingen?
• Past het gebouw op het huidige gebruik, leegstand of 

overbelasting?
• Is het flexibel in capaciteit en inrichting?
• Is het een energie neutraal knooppunt?
• Wordt er energieneutraal vervoer toegepast?
• Denk aan klimaatadaptatie
• .............



OV knoop 
Veiligheid (transfer)

Een uitspraak over de ruimtelijke kwaliteit en 
toekomstwaarde

Zijn er transferknelpunten op de knoop? 

Voorbeeld Almere Centrum

Score transferveiligheid

Perron richting Amsterdam in de spits te druk, maar plannen zijn 
hiervoor in de maak. 



Mobiliteit



Mobiliteit
Trein, BTM, Fiets, Auto

Voorbeeld Almere Centrum
Aantal Intercity’s:
• 2 x p/u Lelystad
• 2 x p/u Den Haag Centraal
• 2x p/u Amsterdam
• 2 x p/u Dordrecht

Aantal sprinters:
• 2 x p/u Almere Oostvaarders
• 2 x p/u Zwolle
• 2 x p/u Hoofddorp
• 2 x p/u Utrecht Centraal

Hoeveel Intercity’s 

Hoeveel Sprinters



Mobiliteit
Trein, BTM, Fiets, Auto

Voorbeeld Almere
De concessiehouder:
• Keolis verzorgt onder naam Allgo de busdiensten op Almere 

Centrum

Wie is de concessiehouder? 

Het aantal bussen, tram en/of metro? 

Bereikbaarheid knoop per bus (binnen 10 min), tram 
en/of metro. 



Mobiliteit
Trein, BTM, Fiets, Auto

Voorbeeld Almere
Aandeel reizigers dat per fiets naar de knoop komt: 
• ca. 25%
Aantal fiets parkeerplekken bewaakt en bezettingsgraad: 
• 254
Aantal fiets parkeerplekken onbewaakt en bezettingsgraad : 
• 1250
Prognose behoefte 2030: 
• 3044 (bewaakt + onbewaakt) dus nog ruim 1500 te realiseren

Aandeel reizigers dat per fiets naar de knoop komt 

Aantal fiets parkeerplekken bewaakt, onbewaakt en 
bezettingsgraad

Tip: Belangrijk is om dit per locatie van de fietsenstalling te bekijken. 
Zo kan de westzijde met overcapaciteit te maken hebben, terwijl de 
fietsenstalling aan de oostzijde vrijwel leeg staat. 

Voor meer informatie: https://www.nsjaarverslag.nl/reizigersgedrag



Mobiliteit
Trein, BTM, Fiets, Auto

Voorbeeld Almere
Aanwezigheid P+R: 
• Nee, wel voldoende parkeermogelijkheden nabij  knoop
Aanwezigheid K&R: 
• Ja, ca. 5 plekken op het stationsplein (WTC zijde)
Aanwezigheid taxistandplaats: 
• Ja, onder het treinviaduct, dichtbij entree treinstation

Aandeel reizigers dat per auto naar het knoop komt 

Aantal auto parkeerplekken betaald, onbetaald en 
bezettingsgraad, P+R?

Voor aandeel reizigers per auto naar de knoop check: 
https://www.nsjaarverslag.nl/reizigersgedrag/



Mens



Mens
Type reiziger

Voorbeeld Almere:
Het reismotief:
• De meeste reizigers zijn forens/zakelijk reiziger. Er is maar een 

klein aandeel scholieren op knoop Almere Centrum (info NSR of 
observatie/lokale kennis)

De leeftijd:
• (info beschikbaar bij NSR)

Reizigers:
 Wat is het reismotief van de reizigers?
 Wat is de gemiddelde leeftijd van de reiziger?

Passen de faciliteiten en voorzieningen bij de type 
reiziger (leeftijd en reismotief)?



Mens
Klanttevredenheid

Voorbeeld Almere
Percentage reizigers dat een 7 of hoger geeft:
• 52%, dat is erg laag voor een station type 2 (gemiddeld 77%)
Scoort laag op de volgende thema’s:
• (Info NS stations/ProRail) Vooral op schoon, veilig en sfeer scoort 

Almere Centrum laag

Klanttevredenheid
 Het percentage reizigers dat een 7 of hoger geeft?
 Welke thema’s scoren laag?



Mens
Sociale veiligheid

Voorbeeld Almere
Dit zeggen reizigers over de sociale veiligheid op deze knoop:
• Ja, de sociale veiligheid scoort laag, (bron: SBM NS 

Stations/ProRail) 
Dit is er bij de gemeente bekend over de sociale veiligheid op de 
knoop:
• De knoop is in 2018 in het nieuws geweest vanwege de lage 

sociale veiligheid

Sociale veiligheid
 Wat zeggen reizigers over de sociale veiligheid op 

deze knoop?
 Is er bij de gemeente iets bekend over de sociale 

veiligheid op de knoop?



Gap: Signaleren van kansen en knelpunten 

Stap 1. 
Alle voorgaande resultaten kunnen worden 
samengevat in de checklist links. Dit doe je door 
gezamenlijk een beoordeling toe te kennen op de 
schaal van -- tot ++ per element. 



Gap: Signaleren van kansen en knelpunten 

Stap 1. 
De resultaten uit de checklist kunnen worden 
samengevat in de weergave links. Door eerst de 
huidige situatie zonder toekomstbeelden te 
beoordelen, wordt zichtbaar in welk van de vier 
thema’s plaats, knoop, mobiliteit en mens nu al 
verbeteringen nodig zijn.



Gap: Signaleren kansen en knelpunten

Voorbeeld Almere Centrum:
• Tekort fiets parkeerplekken
• Verbeteren sociale veiligheid
• Beter verbinden twee stadsdelen

De resultaten in deze afbeelding hebben een 
signaleringsfunctie en maken zichtbaar hoe de 
elementen overall scoren. Aan de hand van deze 
samenvatting kan men aan de slag met het formuleren 
van kansen voor de huidige situatie. 

Formuleren van kansen:
• Welke voorzieningen ontbreken op dit moment op de knoop?
• Welke voorzieningen zijn aan verbetering toe?
• Welke kansen liggen er op dit moment in de omgeving van de knoop 

om verbeteringen aan te brengen?



Stap 2. 
Beeldvorming toekomstige knoop

Om vast te stellen of het knooppunt ook in de toekomst zal 
voldoen, wordt de volgende informatie verzameld en gedeeld

• Landelijke netwerkuitwerking trein en BTM: het aantal 
reizigers dat wordt verwacht op de perrons en stijgpunten 
met effect op de transfer op de OV-knoop. 

• Regionale ontwikkelingen: woningbouwopgave, inzet 
beleid (bijvoorbeeld het weren van auto’s uit de 
binnenstad, stimuleren fietsgebruik, etc.)

• Trends en ontwikkelingen: daarbij wordt uitgegaan van 
trends en ontwikkelingen in algemene zin (zelfrijdende 
voertuigen, voorkeur bouwen bij OV, etc .) 

Trends en ontwikkelingen zie bijlage 2 en zie bijlage 3 links ter 
ondersteuning handelingsperspectief WLO-scenario’s en  
vraaggestuurde mobiliteit.) 



A. Landelijke netwerkuitwerking trein en BTM

Verwachte bediening Trein 

Verwachte bediening BTM 

Bediening van andere modaliteiten

Zie ook bijlage: Transferopgave en risicostations huidig en in de toekomst

Voorbeeld Almere
• Op dit moment geen transferopgave geconstateerd voor Almere Centrum. Maar afhankelijk van toekomstige keuzes in het netwerk kan dit 

veranderen.



B. Regionale ontwikkelingen

Regionale ontwikkelingen Almere Centrum

Wat zijn specifieke regionale ontwikkelingen die impact hebben op het functioneren van het OV-knooppunt?

Voorbeeld Almere
Regionale ontwikkelingen Almere Centrum
• Almere is volop in ontwikkeling. Tot 2030 - 2040 zet de stad de stap naar volwassenheid. Almere groeit uit tot één van de vijf grootste steden 

van Nederland. Hoe? Dat staat omschreven in de Rijksstructuurvisie Amsterdam - Almere- Markermeer. Almere zal niet alleen in omvang 
groeien, ook de kwaliteit van de stad zal op tal van terreinen toenemen. Denk bijvoorbeeld aan cultuur, sport, onderwijs, bereikbaarheid, 
economie en de groenstructuren van de stad. 

• Met de ontwikkeling van de nieuwe stadsdelen Almere Pampus, Almere Centrum Weerwater en Almere Oosterwold voegen wij nieuwe 
kwaliteiten aan de stad en de metropoolregio toe. Stedelijkheid in het westen van Almere. Een dynamisch centrumgebied rondom het
Weerwater. En tot slot een organische ontwikkeling in Oosterwold.

Specifieke regionale ontwikkelingen die impact hebben op het functioneren van het OV-knooppunt
• Bijv.  De Floriade komt in 2022 naar Almere, dat biedt kansen.
• Bijv. De gemeente is een visie op het stationskwartier aan het schrijven. Onderdeel daarvan Almere-Campus

https://almere20.almere.nl/fileadmin/files/almere/beeldbank/almere20/2013323_Inclusief_voorkant_RRAAM_Rijksstructuurvisie_BW6__01.pdf


C. Trends en ontwikkelingen

Landelijke trends en ontwikkelingen met impact op Almere Centrum

Wat zijn specifieke landelijke ontwikkelingen die impact hebben op het functioneren van het OV-knooppunt?

Voorbeeld Almere
Landelijke trends en ontwikkelingen met impact op Almere Centrum
• Demografische ontwikkelingen: onderdeel metropool of forensenstad? In ieder geval grote stad
• Zelfrijdende auto. 
• In Almere zijn alle vervoersstromen gescheiden (auto, fiets, bus). Introductie zelfrijdende auto kan wellicht makkelijker zijn
• Gigantisch busplein, wellicht niet meer nodig
• Ruimte rondom station vanwege verdichting: Weinig ruimte rondom station Almere. 
• Meer (e)-fietsen: tekort bewaakte fietsenstalling
• Verduurzaming: is thema in Almere (growing green). Wat is daarvan de impact?
• Almere vangt steeds meer overloop vanuit Amsterdam op.
• Etc.



De toekomstige situatie van het knooppunt wordt in kaart 
gebracht aan de hand van de onderstaande thema’s:

A. Het aantal gebruikers

B. Toekomstige situatie van de knoop
A. Plaats
B. Knoop
C. Mobiliteit
D. Mens

Het gaat hier over het aantal verwachte gebruikers in de 
toekomst richting 2040. 

STAP 2
In kaart brengen van toekomstige situatie van de knoop



Plaats

Positie in het netwerk

Ligging in de omgeving

Bereikbaarheid en functiemenging

Omgevingskwaliteit

OV-knoop

Knooppuntdomeinen en hun positie en oriëntatie

Duurzaamheidseisen

Veiligheid knoop (transfer)

Mobiliteit

Trein

BTM

Fiets (bewaakt en onbewaakt)

Auto

Mens

Type reizigers

Klanttevredenheid

Veiligheid sociaal

STAP 2

In kaart brengen van toekomstige 

situatie van de knoop
Breng de verwachtte situatie op het knooppunt voor de 
toekomst in kaart aan de hand van de volgende aspecten in 
het handelingsperspectief: knoop, mobiliteit, mens en plaats. 
Deze indeling ondersteunt bij het vormen van een integraal 
beeld hoe de knoop in de toekomst kan functioneren; als 
fysieke netwerkschakel met verschillende 
vervoersmodaliteiten, hoe de knoop kan gaan werken in de 
omgeving en als overstappunt, zodat het een aantrekkelijke 
plek is om te wonen, werken en/of recreëren. 

Uiteraard gaat het hier om de verwachtingen t.a.v. aantal 
gebruikers en veranderingen op en rondom de OV-knoop 
richting 2040. Zie voor toelichting per thema, stap 1. 



Gap: Signaleren van kansen en knelpunten 

Stap 2.
Beoordeel de elementen in de checklist met de 
kennis die is opgedaan voor de toekomst. De 
eerdere beoordeling op de schaal van – tot ++ per 
element kan daardoor verschuiven.

Betrek de relevante partijen om samen stap 2 te 
doorlopen en een eerste indicatie te krijgen hoe 
de OV-knoop in de toekomst zou kunnen gaan 
functioneren. 

Zie voor checklist in stap 1



Combineren Stap 1 & Stap 2. 
Een visie maken

Stap 2.
Door de huidige en toekomstige beoordeling te 
vergelijken zie je een gap voor de toekomst ontstaan. 
Hierdoor kan een verschuiving plaatsvinden waar de 
aandacht naar uit moet gaan. 

Dat geeft aanleiding tot een analyse op kwantiteit en 
kwaliteit qua service en faciliteiten als gevolg van de 
verwachte ontwikkelingen. 

Stap 1

Resultaat huidige situatie (stap 1) Resultaat huidige situatie (stap 1) en 
verwachte toekomstige situatie (stap 2)



Voor een integrale benadering start de 
initiatiefnemer met een stakeholdersanalyse en 
vraagt de partijen aan tafel om samen scope van de 
opgaaf te bepalen. De stakeholders stellen samen 
een stuurgroep vast en de stuurgroep heeft de regie. 
De betrokken partijen bespreken elkaars wensen en 
het uiteindelijke doel voor de knoop (visie). Daarna 
volgen de benodigde verdiepende studies, mogelijke 
maatregelen en wie hiervoor het initiatief moet 
nemen. Dit beschreven proces vindt niet meer plaats 
aan de hand van het handelingsperspectief, want dit 
vraagt maatwerk.

Zie bijlage 4 voor inspirerende voorbeelden van 
knooppuntontwikkeling.

Stap 3. 
Verdiepend onderzoek



Bijvoorbeeld: resultaat stap 2. Er zijn extra 
fietsvoorzieningen nodig nu en in de toekomst. 
Locatie binnen het domeinenconcept, tevens  kan 
dit op maaiveld niveau, verdiept, verhoogd of wordt 
een gebouwde voorziening hergebruikt met 
bijbehorende investeringskosten en ruimtelijke 
opgaven. En kunnen deze werkzaamheden 
gecombineerd worden met geplande onderhoud, 
woningbouwopgave, upgrade knooppunt, etc. 

Stap 3. 
Verdiepend onderzoek



Bijlagen
OV-knooppunten van de toekomst:

Een integraal handelingsperspectief



Bijlagen

Bijlage 1. Van stations concept naar knooppuntdomeinen (in pp en link naar station concept) 

Bijlage 2. Trends en ontwikkelingen: algemene trends ontwikkelingen impact ketens en knopen 

Bijlage 3. Links ter ondersteuning van het handelingsperspectief

Bijlage 4.  Voorbeelden knooppuntenontwikkeling



Bijlage 1a.
Van stations concept naar knooppuntdomeinen

NS Stations en ProRail gebruiken voor het analyseren van een OV knoop (treinstation) verschillende 
hulpmiddelen en documenten met standaardafspraken. Hieronder is daar een selectie uit opgenomen die kan 
helpen de analyse van een OV knoop te maken:

1. Stationsconcept; Het Stationsconcept is het vertrekpunt voor alle stationsopgaven: nieuwbouw, verbouw, 
inrichting en beheer in en rond het station. Het ordent het station in herkenbare domeinen. Doel is het 
vergroten van het comfort, de beleving en het reisplezier van de reiziger.

2. Nota Basisstation (ProRail); beschrijft welke functionele normen en richtlijnen gelden voor treinstations.

3. Visie op Stationsoutillage; beschrijft de visie ten aanzien van het meubilair op de perrons en in de 
stationshal.

Deze en andere documenten zijn te vinden op:

www.stations.nl en www.spoorbeeld.nl.

http://www.stations.nl/
http://www.spoorbeeld.nl/


Het stationsconcept, dat door NS Stations en ProRail wordt gebruikt 
om treinstations en de daarbij behorende voorzieningen te 
beschrijven, kan vertaald worden naar een OV knoop met meerdere 
modaliteiten. Elke modaliteit kent in enige mate verschillende 
domeinen waarin reizigers de door hen verwachte voorzieningen 
terugvinden. De afbeelding hiernaast is een vertaling van het 
stationsconcept naar een OV knoop.
Hieronder zijn de –mogelijke- verschillende domeinen opgesomd:

Welke domeinen bevat het mobiliteitsknooppunt:
1. Reisdomein trein
2. Reisdomein metro
3. Reisdomein tram
4. Reisdomein bus
5. Ontvangstdomein
6. Verblijfsdomein
7. Loopverbindingszone namelijk:

Van………… - naar ………….
Van………… - naar ………….
Van………… - naar ………….

Bijlage 1b.
Van stations concept naar knooppuntdomeinen



Voor de toekomstbestendigheid van knooppunten is het van belang om de impact van een aantal algemene 
trends en ontwikkelingen op knooppunten in kaart te brengen. Alhoewel het precieze effect van een 
trend/ontwikkeling niet altijd precies is aan te geven, geven de trends wel een indicatie van een mogelijke 
richting die het op zou kunnen gaan. De trends/ontwikkelingen zijn daarom bezien vanuit het perspectief van 
mogelijk toekomstscenario’s. Zes scenario’s zijn nader uitgewerkt. Daarbij is steeds aangegeven wat de voor- en 
de nadelen zijn van deze scenario’s voor (bepaalde typen) knooppunten en wat de impact zou kunnen zijn op 
het knooppunt. 

 Scenario 1. Explosieve groei E-bike

 Scenario 2. Autoloze binnensteden

 Scenario 3. Explosieve groei deelauto/fiets

 Scenario 4. Technologische ontwikkelingen nemen een enorme vlucht

 Scenario 5. Sterke groei metropool

 Scenario 6. Fusiegolf scholen (Hogescholen en ROC’s)

Bijlage 2a. Trends en ontwikkelingen



Scenario 1. Explosieve groei E-bike

Voordelen

 Voor alle knooppunten geldt dat de komst van de E-bike het invloedsgebied van knooppunten groter wordt en daarmee dus ook het 
reizigerspotentieel. Immers in eenzelfde tijdsbestek kan een groter gebied worden bereikt.

 Voor de kleinere knooppunten specifiek geldt dat de E-bike hier ook tot meer levendigheid en meer gebruik van een knooppunt  kan
leiden. Een groter bereik kan op de kleinere knooppunten ervoor zorgen dat het draagvlak voor bepaalde voorzieningen wordt 
vergroot (bijv. een kiosk).

Nadelen

 Voorstadsknooppunten worden mogelijk overgeslagen, omdat met de komst van de E-bike de beter bediende stations binnen bereik 
komen te liggen. Een mogelijke consequentie hiervan is dat het aantal reizigers op de voorstadsknooppunten afneemt en dat de druk 
op de hoofdknoop (stallingsvoorzieningen) toeneemt.

Impact knooppunt

 Voor het accommoderen van de E-bike is extra capaciteit voor fietsparkeren nodig. Dit zal niet meer voor ieder knooppunt (zeker 
voor de knooppunten die in een dichtbebouwde omgeving liggen) op maaiveldniveau kunnen worden opgelost vanwege een gebrek 
aan ruimte. Extra ruimte zou ook gevonden kunnen worden door een x-aantal autoparkeerplaatsen op te heffen ten behoeve van het 
fietsparkeren. Op kleinere knopen zullen meer kluizen moeten worden geplaatst, omdat de gebruiker een veilige stallingsvoorziening 
eist.

 Daarnaast is het de vraag of de fietsverbindingen van en naar het station deze groei aan kunnen. Er zal dus tijdig moeten worden
nagegaan of toeleidende fietsroutes voldoende capaciteit hebben om deze groei te kunnen opvangen.

Bijlage 2b. Trends en ontwikkelingen



Scenario 2. Autoloze binnensteden

Voordelen

 Voor alle knooppunten geldt dat dit scenario in potentie leidt tot een intensiever gebruik van de knooppunten. Voor de kleine
knooppunten specifiek (m.n. de voorstadstations) geldt dat dit tot meer reizigers kan leiden, omdat daar meer het parkeren 
gefaciliteerd gaat worden. In een dergelijk scenario fungeren de kleine knooppunten als toegangspoorten van de metropool.

 Voor de grote knooppunten (stations in binnensteden) kunnen de al dan niet aanwezige P+R-terreinen voor andere functies worden 
aangewend. Daarnaast biedt een beleid om auto’s te weren ook mogelijkheden voor P en Bike oplossingen aan de randen van de 
stad. Deze knopen kunnen een prima aanvulling zijn op voorstadstations met P en R functie.

Nadelen

 Het weren van auto’s uit binnensteden kan een negatief effect hebben op de omliggende wijken, omdat mensen hier massaal hun 
auto zouden kunnen parkeren. Vanwege het toegenomen gebruik van de P+R-terreinen aan de randen van de stad kan de 
bereikbaarheid van deze terreinen onder druk komen te staan, omdat toeleidende verkeerswegen de stroom aan auto’s niet aan 
kunnen. Sommige P en R terreinen aan de randen van de stad of bij voorstadstations hebben hun maximale capaciteit al bereikt.
Uitbreiding daar kan dan alleen in de vorm van dure meerlaags voorzieningen. Autoloze binnensteden betekent tenslotte ook een 
inkomstenderving voor de betreffende gemeenten, vanwege lagere parkeeropbrengsten.

Impact knoop

 Autoloze binnensteden bieden mogelijkheden om de ruimte rondom knooppunten (m.n. binnenstedelijke knooppunten met P+R-
functie) beter te benutten. Het P+R-terrein of een deel van het terrein kan worden herbestemd voor bijvoorbeeld woningbouw. Een 
aandachtspunt blijft de capaciteit van de toegangswegen. Is deze toereikend wanneer de P+R bij voorstadstations flink wordt 
uitgebreid? 

Bijlage 2c. Trends en ontwikkelingen



Scenario 3. Explosieve groei deelauto/fiets

Voordelen

 Voor alle knooppunten geldt dat een deelfiets een efficiëntere benutting van de stallingscapaciteit mogelijk maakt en een deelauto 
een efficiëntere benutting van het P+R-terrein. Voor de kleine stations buiten de metropool, waar er sprake is van krimp, geldt dat 
het faciliteren van “deelmobiliteit” op deze stations kan helpen om deze stations levensvatbaar te houden.

Nadelen

 Beschikbaarheid. Er zijn grote aantallen deelfietsen en -auto’s nodig om de kans dat je er ook daadwerkelijk een beschikbaar krijgt te 
vergroten.

Impact knoop

 Een explosieve groei van deelauto’s en deelfietsen biedt mogelijkheden om parkeerterreinen voor de auto en de fiets slimmer te 
benutten. Daarbij zijn er wel twee aandachtspunten. Het eerste is dat er in de stalling voldoende ruimte moet zijn gereserveerd voor 
het deelsysteem en dat deze ook een prominente plek krijgen in de stalling/parkeerterrein (direct vooraan in de stalling of op het 
terrein). Een tweede aandachtspunt is dat het oog ook wat wil. Een deelfiets of deelauto dient er aantrekkelijk uit te zien. Uiterlijk is 
voor de gebruiker belangrijk. Tenslotte is het zo, dat er een woud aan deelfietssystemen is (met verschillende ondersteunende
technieken) waar de reiziger/gebruiker geen overzicht meer heeft. Communicatie/gebruiksgemak is dus aandachtspunt.

Bijlage 2d. Trends en ontwikkelingen



Scenario 4. Technologische ontwikkelingen nemen een enorme vlucht

(n.b. onder technologische ontwikkelingen wordt hier verstaan; data, zelfrijdend vervoer en Mobility as a Service)

Voordelen

 Combinatie van data binnen één app kan tot meer reizigers leiden vanwege het gemak/comfort. Daarnaast kan informatie over 
toegankelijkheid mensen enthousiasmeren om er gebruik van te maken.

 Het voordeel van zelfrijdend vervoer is dat deze een rol zou kunnen vervullen op het platteland (vooralsnog niet in de stad) als
aanvullende voorziening.

Nadelen

 Data vraagt om beschikbaarheid van Wifi op iedere knoop. Eén app kan ingewikkeld zijn, omdat deze niet gebruiksvriendelijk is.

 Het nadeel van zelfrijdend vervoer is dat dit in stedelijk gebied ingewikkeld is (veiligheid, snelheid en sensoren), waardoor de
haalbaarheid hiervan (vooralsnog) gering is.

Impact knoop

 Beschikbaarheid van meer data maakt een uitbreiding van de dynamische reisinfo op het station mogelijk. Bijvoorbeeld op een DRIS
zou naast vertrektijden ook de beschikbaarheid van het aantal plekken in de trein of bus kunnen worden weergegeven, of het aantal 
beschikbare OV-fietsen. Vraag hierbij is wel of dergelijke info in 2040/2050 nog wel nodig is (dekking beschikbaarheid smartphone bij 
de reiziger).

 Een achterliggende vraag bij de beschikbaarheid van meer data is in hoeverre knooppunten hierbij als datacenter zouden kunnen
fungeren?

Bijlage 2e. Trends en ontwikkelingen



Scenario 5. Sterke groei metropool

Voordelen

 OV knopen in de metropool worden door grote reizigersstromen volledig uitgeruste knopen met veel beschikbare voorzieningen. 

Nadelen

 De geschiedenis laat zien dat, terwijl inwoners zich verspreiden over een groter gebied de werkgelegenheid vrij constant 
geconcentreerd blijft in een beperkt gebied. Consequentie hiervan is dat de druk op de metropool alleen maar toeneemt en dan met
name in de spits. De eenzijdige spitsrichting (en daarmee de nu al drukke vervoersstromen) wordt versterkt en leidt tot meer 
congestie in de spits.

Impact knoop

 Grote knopen in de metropool worden drukker. De vraag is of/hoe lang deze de groei nog aan kunnen? Voor zowel de grote als de
kleine knooppunten betekent een sterke groei van de metropool een groter draagvlak van voorzieningen (zowel services als 
ketenvoorzieningen). Een uitdaging van dit scenario is of er ruimtelijke programma’s ontwikkeld kunnen worden die een tegenstroom 
(met name in de daluren) tot stand kunnen brengen. Werkgelegenheid leert de geschiedenis, laat zich immers niet of nauwelijks
sturen.

Bijlage 2f. Trends en ontwikkelingen



Scenario 6. Fusiegolf scholen (Hogescholen en ROC’s)

Voordelen

 Lokaal kan dit tot een extra hausse aan studenten leiden. Dit leidt tot extra reizigers en extra natransport (bus, trein en 
voetgangersbewegingen)

Nadelen

 Een extra hausse aan studenten leidt tot (nog) drukkere ochtendspitsen en een onevenwichtige verdeling reizigersstromen. Er is 
sprake van communicerende vaten. Op knooppunten waar in de omgeving een nieuwe school wordt gerealiseerd wordt het drukker, 
op knooppunten waar in de omgeving een school verdwijnt, wordt het rustiger. Dit betekent iets voor het voorzieningenniveau.

Impact knoop

 Op knooppunten waar scholen gevestigd worden, vraagt dit om extra voorzieningen toegerust op studenten (bijv. AH to Go) en om 
uitbreiding van het fietsparkeren. Op knooppunten waar scholen verdwijnen, neemt het draagvlak voor voorzieningen af. Hier zal 
nagedacht moeten worden over een andere invulling van het knooppunt. Afspraken over wisselende begin en eindtijden van de 
lesuren kan helpen om ochtend- en avondspits beheersbaar te houden en daarmee de noodzakelijke voorzieningen in OV-knoop ook 
(bv uitbreiding trappen wel/niet nodig als je de reizigersaanvoer kunt spreiden).  

Bijlage 2g. Trends en ontwikkelingen



Bijlage 3.
Links ter ondersteuning handelingsperspectief

Stap 1.

 Reisgedrag op NS stations: https://www.nsjaarverslag.nl/reizigersgedrag/

 Betrouwbaarheid knoop: https://www.prorail.nl/nieuws/prorail-prestaties-online

 Dashboard deur-tot-deur: Verwacht openbaar 2019

Stap 2.

 WLO-scenario’s: https://www.wlo2015.nl/rapporten-wlo/nederland-in-2030-en-2050-twee-referentiescenarios

 OV-Toekomstbeeld, Vraaggestuurde mobilteit. Voorbeelden vervoersconcepten:  Verwacht openbaar 2019 

Stap 3. 

• Duurzaamheidsscan ProRail http://www.duurzaamstation.nl/login.aspx?redirect=index.aspx

Voorbeeld ingevuld handelingsperspectief

 Pilot Doetinchem: Zie achteraan

 ……

https://www.nsjaarverslag.nl/reizigersgedrag/
https://www.wlo2015.nl/rapporten-wlo/nederland-in-2030-en-2050-twee-referentiescenarios
http://www.duurzaamstation.nl/login.aspx?redirect=index.aspx


Bijlage 4. 
Voorbeelden knooppuntontwikkeling 

• CRA-studies: Openbaar naar verwachting 2019

• Hub programma Drenthe/Groningen: https://www.reisviahub.nl

• Maak plaats, provincie Noord-Holland: https://www.noord-
holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/OV_Knooppunten/Voor_samenwerkingspartners

• Knooppuntenboek Brabant: http://www.brabantstad.nl/nieuws/nieuwsarchief/62-netwerkprogramma-
bereikbaar/208-ontwikkelagenda-spoor-hov-en-knooppunten

• http://deltametropool.nl

• Loket knooppunten: https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/actueel/nieuws/2018/11/27/nieuwsbericht-
loket-knooppunten

• …..

https://www.reisviahub.nl/
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/OV_Knooppunten/Voor_samenwerkingspartners
http://www.brabantstad.nl/nieuws/nieuwsarchief/62-netwerkprogramma-bereikbaar/208-ontwikkelagenda-spoor-hov-en-knooppunten
http://deltametropool.nl/
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/actueel/nieuws/2018/11/27/nieuwsbericht-loket-knooppunten


Handelingsperspectief
Station Doetinchem

========concept========



De huidige situatie van het knooppunt wordt in kaart 
gebracht aan de hand van de onderstaande thema’s:

A. Het aantal gebruikers

B. Huidige situatie van de knoop
A. Plaats
B. Knoop
C. Mobiliteit
D. Mens

STAP 1
In kaart brengen huidige situatie van de knoop
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A. Aantal gebruikers en reizigers

Aantal 
stations

217

31

16

4

Station Doetinchem
• Aantal gebruikers niet bekend
• In/uit trein 2017: 4.408
• ProRail categorie: basis
• NS type: 4

Bovenstaand figuur toont het aantal stations per categorie in Nederland 



B. Analyse huidige situatie:          

Plaats

1. Positie in het netwerk

2. Bereikbaarheid en functiemenging

3. Ligging in de omgeving

4. Omgevingskwaliteit

OV knoop

1. Knooppuntdomeinen en hun positie en oriëntatie

2. Duurzaamheidseisen

3. Veiligheid knoop (transfer)

Mobiliteit

1. Trein

2. BTM

3. Fiets (bewaakt en onbewaakt)

4. Auto (P+R), K&R en taxi

Mens

1. Type reizigers

2. Klanttevredenheid

3. Veiligheid sociaal

Breng de situatie op het knooppunt in kaart aan de hand van 
de volgende aspecten in het handelingsperspectief: knoop, 
mobiliteit, mens en plaats. Deze indeling ondersteunt bij het 
vormen van een integraal beeld hoe de knoop functioneert, 
zowel als fysieke netwerkschakel door middel van 
vervoersmodaliteiten en de omgeving te bekijken en zo een 
aantrekkelijke plek is om te wonen, werken en/of recreëren 
als het functioneren van de knoop als functioneel 
overstappunt. 



Plaats
Ligging en bereikbaarheid



Plaats
Positie in het netwerk

De plek in het netwerk:
• Gesitueerd tussen Winterswijk en Arnhem. 
• Relatie met Arnhem als verbindingsknoop.
• In de gemeente Doetinchem liggen vier stations: station Doetinchem, 

Doetinchem de Huet, Station Wehl en Station Gaanderen.
• Naast het treinstation van Doetinchem ligt een groot busstation. Een 

groot deel van de Achterhoekse buslijnen komt op dit station bij elkaar.

De functie van de OV-knoop:
• Sterke regionale centrumfunctie.
• Station Doetinchem heeft een bestemmingsfunctie vanuit de gehele 

regio (zowel richting Arnhem als Winterswijk).
• Station Doetinchem heeft een herkomstfunctie richting Arnhem.



Plaats
Bereikbaarheid en functiemenging

• Het station ligt aan de ene kant tegen het stadscentrum aan en aan de 
zuidzijde bevinden zich kantoren (Rabobank, Belastingdienst) en 
woningen.

• Het station ligt op 10min lopen vanaf het centrum. Binnen 15min lopen 
zijn verschillende functies te bereiken; winkelstraat, bibliotheek, diverse 
horecagelegenheden, creatief centrum (Gruitpoort), en het 
stadskantoor. 

• Het Slingeland Ziekenhuis is met de bus en met de fiets vanaf het 
station binnen 10 minuten te bereiken. 

• Nieuwbouwproject Iseldoks nabij knoop (ca. 450 woningen).

• De gemeente heeft voor het voortgezet, middelbaar en hoger 
beroepsonderwijs een centrumfunctie. Enige HBO in regio.

• Realisatie Stadshub (jongeren/expat hotel) nabij station.



Plaats
Bereikbaarheid en functiemenging

Inwoners
• Binnen een straal van ongeveer 2km (hemelsbreed) bevinden zich 

tussen de 12.500 en 17.500 inwoners.

Arbeidsplaatsen
• Binnen 10 minuten lopen is onder andere het Stationspoort te 

bereiken. Daar zijn de Rabobank (100-200 werknemers)  en de 
Belastingdienst (200-500 werknemers) gevestigd. 

• Binnenstad is een grote werkgever. 
• Slingeland Ziekenhuis grootste werkgever in regio (1.600 

werknemers).

Leerlingenplaatsen
• Het aantal leerlingen bedroeg in 2013 (heel Doetinchem): 

basisonderwijs: 5.200; 
voortgezet onderwijs: 6.700;
speciaal onderwijs: 900;
MBO: 8.500;
Hogeschool Iselinge: 500.

NOOT: Aantal inwoners, arbeidsplaatsen, leerlingenplaatsen gebaseerd 
op een RUWE SCHATTING.  Nader GIS onderzoek nodig.



Plaats
Ligging in de omgeving

• De spoorlijn ligt tussen twee stadsdelen die aansluiten op het station. 
Het station is vanaf beide zijden voor auto- en fietsverkeer bereikbaar. 

• Stationsomgeving is recentelijk vernieuwd. Stationsplein is nu domein 
van voetgangers en fietsers. Auto’s kunnen niet meer voorrijden.  

• Parkeerplaatsen en K+R zones liggen relatief ver van het stationsplein af 
(vooral voor mensen die slecht ter been zijn). 

• Momenteel wordt Terborgseweg opgeknapt: er komt meer groen, 
ruimte voor langzaam verkeer en een aantrekkelijke looproute van het 
station naar het centrum. Daarbij worden ook twee nieuwe K+R 
plaatsen dichterbij de ingang gerealiseerd.



Plaats
Omgevingskwaliteit

Hoe ziet de directe omgeving van de knoop eruit? 
• Met de herinrichting van het stationsgebied is er een nieuw voorplein gerealiseerd, waar de voetganger en fietser de ruimte krijgt en waar aandacht is 

voor een landschappelijke inrichting met veel groen (bloemperken en –bakken) 
• Het voorplein is betegeld met natuursteen. Daarnaast ondergaat de Terborgseweg een metamorfose: er komt meer groen, ruimte voor langzaam 

verkeer en een aantrekkelijke looproute van het station naar het centrum. 
• Voorplein is van beperkte afmetingen en verlichting vraagt aandacht. 

Is er vanuit alle richtingen goed zicht op de entrees? 
• Er is aan beide zijden goed zicht op de entrees.



De OV-knoop



OV knoop 
Knooppuntdomeinen en hun positie en oriëntatie

De aanwezige voorzieningen op de knoop:
• Station voorzien van CiCo (check in/check out) paaltjes.
• Kaartverkoopautomaten.
• Wachtruimte: open abri’s op het perron (open beschuttingssysteem 

en banken) en wachtruimte in stationsgebouw (huiskamer concept). 
Openingstijden wachtruimte stationsgebouw gekoppeld aan 
openingstijden kiosk/lunchroom AlexSander.

• In stationsgebouw kiosk/lunchroom AlexSander gevestigd; 
commerciële voorzieningen (broodjes, koffie).

Openingstijden: Ma-Vr 7.00u – 20.00u | Za 9.00u – 19.00u | 
Zo Gesloten 

• Fietsverhuur door kiosk/lunchroom AlexSander.
• OV-fiets aanwezig: zelfservice huurlocaties.
• Toiletten (onbemenst): Savos C, sleutel af te halen bij Alexsander, 

kosten €0,50, betaalconsole wordt aangepast in 2019.
• Geleidelijnen: lijnen lopen niet altijd even logisch door.
• Hellingbaan.
• Skatepark: een mooie plek waardoor meer reuring ontstaat op het 

stationsplein.
• Bloemperken en -bakken aanwezig.

Opvallend: Grote afstand K&R – ontvangsdomein (150m)



OV knoop 
Duurzaamheidseisen

 Het stationsgebouw is niet flexibel bij wijziging van huurders en 
formules. Huidige huurder is enthousiast en wil er echt wat van 
maken.

 Het is een blokachtig, betonnen casco dat de mogelijkheden 
bouwkundig gezien beperkt. 

 Het stationsgebouw is moeilijk te onderhouden. Overhangende 
delen, kleine raampjes en er is vaak een hoogwerker nodig.

 Het gebouw leent zich niet echt als verbindende schakel naar de 
omgeving. 

Duurzaamheid
• Bij het busstation is een doorzichtige zonneluifel geplaatst 

voorzien van zonnepanelen (voorziet in stroombehoefte van de 
openbare verlichting).

• Bij de aanbesteding duurzame inkoop van materialen en 
uitvoering van de wegbouwactiviteiten geëist. 

• Op energieverbruik scoort station Doetinchem een 7,2. In het 
verdiepend onderzoek is het raadzaam om de duurzaamheidsscan 
toe te passen, zodat duidelijk wordt op welke duurzaamheidsitems 
maatregelen toegepast kunnen worden. 



OV knoop 
Veiligheid (transfer)

Score transferveiligheid:
• Perron station Doetinchem was te smal (rood). Na realisatie van 

het integrale project waaronder de perronverbreding is dit nu 
opgelost (groen). Er is nu voldoende ruimte op het perron om de 
reizigers veilig in en uit te laten stappen.

• Bijzonder weinig transferongevallen geregistreerd (één in 2013). 



Mobiliteit



Mobiliteit
Trein, BTM, Fiets, Auto



Mobiliteit
Trein, BTM, Fiets, Auto

De concessiehouder
• Vervoerder Arriva verzorgt bus- en treinvervoer in de concessie 

Achterhoek-Rivierenland (tot 2025).
• Hermes rijdt onder de merknaam Breng in de concessie Arnhem-

Nijmegen (tot 2022). Hieronder valt Busvervoer + Treindienst van en naar 
Doetinchem (vanaf Arnhem).

• Samen met de Arriva treindienst van Arnhem-Winterswijk ontstaat (op 
werkdagen tot 20.00u) een kwartierdienst tussen Arnhem en 
Doetinchem.

Algemeen
• Het busstation verbindt een groot gedeelte van de Achterhoek met 

Arnhem.
• Vanaf het busstation kunnen reizigers richting tien eindbestemmingen 

reizen.
• Binnen 10min is het ziekenhuis, centrum, zorgcentra te bereiken.



Mobiliteit
Trein, BTM, Fiets, Auto

NOOT:  Nieuwe cijfers m.b.t. aantal fietsparkeerplekken en bezettingsgraad 
januari 2019 beschikbaar. Er lijkt op dit moment een tekort te ontstaan aan 
fietsparkeerplekken bij het station.

Aandeel fiets voor- en natransport?
• Ca. 27%
Aantal fietsparkeerplekken bewaakt?
• 56 fietskluizen.
Aantal fietsparkeerplekken onbewaakt en bezettingsgraad?
• 1.280 fietsklemmen met overkapping; bezettingsgraad 64% (2015).
Huidige behoefte fietsparkeerplekken?
• 1.021 fietsklemmen.
Prognosebehoefte 2030?
• 1.235 fietsklemmen en 54 fietskluizen.
OV-fiets beschikbaar
• Ja, zelfservice huurlocatie; 6 kluizen.
Algemeen
• Fietsverhuur door particulier kiosk/lunchroom AlexSander.
• Geen scooter/brommer parkeerplaatsen beschikbaar.



Mobiliteit
Trein, BTM, Fiets, Auto

Aandeel auto voor- en natransport?
• Ca. 5% gebracht of opgehaald; ca. 4% met de auto (zelf).
Totaal aantal parkeerplekken en bezettingsgraad?
• Ca. 233 parkeerplekken; Bezettingsgraad 93%.
P+R aanwezig?
• Ja, aan centrumzijde.
K+R aanwezig?
• Ja, zowel aan centrumzijde als zuidzijde.
Taxistandplaats aanwezig?
• Nee.
Invalidenparkeerplaatsen aanwezig?
• Ja, zowel aan centrumzijde als zuidzijde.
Algemeen
• Parkeerplaatsen liggen relatief ver van de ingang van het station (vooral voor 

mensen die slecht ter been zijn).



Mens



Mens
Type reiziger



Mens
Klanttevredenheid

Percentage reizigers dat een 7 of hoger geeft:
• 75% van de reizigers geeft een 7 of hoger aan station Doetinchem (op 

basis van SBM gegevens t/m Q4 2018). 

Scoort laag op de volgende thema’s:
• Het station scoort laag op wachttijdbeleving en sfeer. Reizigers geven 

aan dat zij onvoldoende beschutting ervaren op het perron en vinden 
dat het station weinig kleurrijk is.



Mens
Sociale veiligheid

Wat zeggen reizigers over de sociale veiligheid op dit station?
• De afgelopen metingen laten zien dat de veiligheidsbeleving iets 

omhoog gaat. Veiligheid scoort in de meest recente meting een 7,2.

Wat is er bij de gemeente bekend over de sociale veiligheid op de knoop?
• Met de herinrichting van het stationsgebied is rekening gehouden met 

het creëren van overzicht en voldoende openheid in het kader van 
sociale veiligheid. 

• De eigenaren van kiosk/lunchroom AlexSander houden “informeel” 
toezicht en staan in contact met de wijkagent.



Gap: Signaleren van kansen en knelpunten 



Gap: Signaleren van kansen en knelpunten 



Gap: Signaleren kansen en knelpunten
Fiets
• Er lijkt op dit moment een tekort te ontstaan aan fietsparkeerplekken bij het station. Fietsen worden in sommige gevallen aan

bomen en hekken geplaatst omdat er niet genoeg ruimte is. In januari 2019 zijn nieuwe cijfers beschikbaar voor wat betreft 
bezettingsgraad fietsenstalling en prognose behoefte 2030. Met behulp van deze cijfers kan een completer beeld van de situatie 
worden geschetst.  Er is eventueel nog ruimte om fietsenstallingen bij te plaatsen. Dient echter nog goed onderzocht te worden op 
haalbaarheid.

• Geen scooter/brommerparkeerplaats aanwezig. Scooters en brommers worden nu op willekeurige plekken neergezet.

Klanttevredenheid
• Het station scoort laag op wachttijdbeleving en sfeer. Op deze gebieden kan nog een verbeterslag worden gemaakt.

Auto
• K+R zones relatief ver van ingang station. De nog te realiseren nieuwe K+R plaatsen dichterbij de ingang van het station 

ondervangen dit probleem.

Voorzieningen
• Openingstijden toilet nu afhankelijk van openingstijden kiosk/lunchroom Alexander. Betaalconsole wordt aangepast in 2019.
• Geleidelijnen lopen niet altijd even logisch door.



Stap 2. 
Beeldvorming toekomstige knoop

Om vast te stellen of het knooppunt ook in de toekomst zal 
voldoen, wordt de volgende informatie verzameld en gedeeld

• Transfercapaciteit: het aantal reizigers dat wordt verwacht 
op de perrons en stijgpunten. Anderzijds welke keuzes 
worden gemaakt voor netwerk met effecten op het aantal 
reizigers (dus ook transfer) op de knoop. 

• Regionale ontwikkelingen: woningbouwopgave, inzet 
beleid (bijvoorbeeld het weren van auto’s uit de 
binnenstad, stimuleren fietsgebruik, etc.)

• Trends en ontwikkelingen: daarbij wordt uitgegaan van 
trends en ontwikkelingen in algemene zin (zelfrijdende 
voertuigen, voorkeur bouwen bij OV, etc )



Verwachte bediening Trein
• Provincie Gelderland werkt aan het verbeteren van de spoorlijn Arnhem-

Winterswijk samen met de gemeenten langs deze lijn, het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en vervoerders (Arriva en Breng). 

• Daarbij horen de volgende ontwikkelingen:
Spoorverbetering Zevenaar- Didam (2019 gereed)
robuustere en betrouwbaardere dienstregeling.

Dubbelspoor Didam-Doetinchem de Huet
dit maakt de introductie van de RegioExpres mogelijk en leidt ook tot een 
verbetering van de kwartierdienst (wensbeeld voor 2025)

RegioExpres
sneltrein tussen Arnhem en Doetinchem (reistijdswinst tot 20 minuten).

• Door bovenstaande ontwikkelingen worden er op termijn meer reizigers 
verwacht op station Doetinchem. 

A. Landelijke netwerkuitwerking trein en BTM



A. Landelijke netwerkuitwerking trein en BTM

Verwachte bediening BTM
• Arriva Vlinder wordt het middel voor vraaggestuurd openbaar vervoer en kan tevens inefficiënties in het huidige netwerk oplossen. 
• In 2019 wordt het Vlindernetwerk in de regio Achterhoek aanzienlijk uitgebreid, waarbij met name de transitie van servicelijnen naar Vlinder 

in Doetinchem als een significante kwaliteitsimpuls wordt beschouwd.

Bediening van andere modaliteiten 
• PM



Regionale ontwikkelingen 
• Bevolkingskrimp in de Achterhoek (vergrijzing/ontgroening).
• De meeste werkgelegenheid ligt in de toekomst naar verwachting in de zorg en de technische sector.
• Groeikansen binnen het domein hoogwaardig openbaar vervoer + MaaS. Arriva heeft de ambitie hier forse stappen in te gaan maken. 
• Gemeenten, maatschappelijke organisaties, ondernemers en provincie zetten de komende jaren in op vier speerpunten om in te spelen op de 

ontwikkelingen (op gebied van demografie, economie en energie) die op de Achterhoek afkomen (zie ook Omgevingsvisie Gelderland).

Specifieke regionale ontwikkelingen die impact hebben op het functioneren van het OV-knooppunt
• Als centrumgemeente zal Doetinchem de komende jaren een steeds belangrijker rol vervullen.
• Als gevolg van de bevolkingsontwikkeling en afname van de voorzieningen in de kernen van het buitengebied, zullen omliggende dorpen steeds vaker 

gebruik maken van de Doetinchemse voorzieningen. 
• Spoorverbetering Zevenaar-Didam, dubbelspoor Didam-Doetinchem de Huet, en RegioExpres.
• Verwachting is dat op het bedrijventerrein nabij het station nog een aantal grote bedrijven zullen vestigen. Daarnaast  vestigt zich een Van der Valk Hotel 

in Doetinchem (aan de busverbinding).
• Realisatie Stadshub nabij station (jongeren/expat hotel).

B. Regionale ontwikkelingen



C. Trends en ontwikkelingen

Landelijke trends en ontwikkelingen
• Demografische ontwikkelingen: vergrijzing, ontgroening . 
• Introductie van de OV-studentenkaart voor MBO’ers onder de 18 jaar, meer thuiswonende studenten.
• Deelauto’s, autonoom vervoer.
• Zelfrijdende auto/vrachtwagen. Opkomst (truck)platooning in achterhoek
• Elektrische auto.
• Meer (e)-fietsen.



Combineren Stap 1 & Stap 2. 
Een visie maken

Aan het eind van deze stap 2 wordt een gap-analyse 
gedaan op kwantiteit en kwaliteit qua service en 
faciliteiten als gevolg van de verwachte 
ontwikkelingen. 

Betrek de relevante partijen om samen stap 2 te 
doorlopen en een eerste indicatie te krijgen hoe de 
OV-knoop in de toekomst zou kunnen gaan 
functioneren. 



Gap: Signaleren van kansen en knelpunten 

PM



Gap: Signaleren kansen en knelpunten

PM



Als resultaat van stap 1&2 gaan partijen een 
samenwerking aan nader verdiepend onderzoek. 

Voor een integrale benadering start de 
initiatiefnemer met een stakeholdersanalyse en 
vraagt de partijen aan tafel om samen scope van de 
opgaaf te bepalen. De stakeholders stellen samen 
een stuurgroep vast en de stuurgroep heeft de regie. 
De betrokken partijen bespreken elkaars wensen en 
het uiteindelijke doel voor de knoop (visie). Daarna 
volgen de benodigde verdiepende studies, mogelijke 
maatregelen en wie hiervoor het initiatief moet 
nemen. Dit beschreven proces vindt niet meer plaats 
aan de hand van het handelingsperspectief, dit 
vraagt maatwerk.

Stap 3. 
Verdiepend onderzoek



Bijvoorbeeld: resultaat stap 2. Er zijn extra 
fietsvoorzieningen nodig nu en in de toekomst. 
Locatie binnen het domeinenconcept, tevens  kan 
dit op maaiveld niveau, verdiept, verhoogd of wordt 
een gebouwde voorziening hergebruikt met 
bijbehorende investeringskosten en ruimtelijke 
opgaven. En kunnen deze werkzaamheden 
gecombineerd worden met geplande onderhoud, 
woningbouwopgave, upgrade knooppunt, etc. 

Stap 3. 
Verdiepend onderzoek


