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D E 'LEESBAARHEID' VAN OPENBAAR V ERVOERROUTES IN DE STADSSTRUCTUUR 



VOORWOORD 

Dit rapport is het resultaat van mijn afstudeerperiode aan de Technische 

Universiteit Eindhoven, studie Urban Design and Planning. Een periode die 

zeer interessant en leerzaam, maar tegelijkertijd niet altijd even gemakkelijk 

was. lnteressant en leerzaam omdat het afstuderen me de mogelijkheid gaf 

om me in een onderwerp te verdiepen waarin ik erg ge"interesseerd was. 

Niet altijd even gemakkelijk omdat er altijd meer verdieping mogelijk was, 

waardoor ik het moeilijk vond om het onderwerp voldoende af te bakenen. 

lk wil hierbij iedereen bedanken die op enigerlei wijze een bijdrage heeft 

geleverd aan de totstandkoming van dit rapport. Met in het bijzonder mijn 

afstudeerbegeleiders Kees Doevendans, Reinder Rutgers en Cees Donkers. 

Zonder hun adviezen was dit rapport niet geworden wat het nu is. 

Daarnaast wil ook Peter van der Waerden, Erik van Hall, Erwin Stoker, Goof 

van Vliet, Theo Dijk, Fred Tilburgs en Richard Ponjee bedanken, die mij ergens 

in het proces op enigerlei wijze van informatie hebben voorzien. Dank ook 

aan Diana Giesbergen voor het doorlezen en verbeteren van mijn teksten 

en aan Jan van Leu ken voor de snelcursus lnDesign. Tot slot wil ik mijn 

ouders, broertje en zusje en mijn vrienden bedanken voor de benodigde 

ondersteuning en afleiding gedurende mijn afstuderen. 

Joost van den Berk 

Eindhoven, september 2008 
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DE 'LEESBAARHEID' VAN OPENBAAR VERVOERROUTES IN DE STADSSTRUCTUUR 



SAMENVATTING 

In dit rapport wordt antwoord gegeven op de vraag op welke wijze 

cognitieve aspecten met een ruimtelijke invalshoek bij kunnen dragen aan 

de aantrekkelijkheid van het stedelijk openbaar vervoer voor keuzereizigers 

in Eindhoven. Onder cognitieve aspecten worden in dit rapport de aspecten 

verstaan die een relatie hebben met het proces van mental mapping. 

Het belang van deze cognitieve aspecten komt in het eerste deel van dit 

rapport, het theoretische deel, naar voren. Uit de literatuurstudie blijkt 

namelijk dat ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening, de temporele ordening 

en de beschikbaarheid van vervoermiddelen en infrastructuur ertoe hebben 

bijgedragen dat het autogebruik de afgelopen decennia steeds noodzakelijker 

en vanzelfsprekender is geworden. Het gebruik van de auto is gewoontegedrag 

geworden. Toch liggen er ook nog kansen voor het openbaar vervoer. 

Congestie, het moeilijk kunnen vinden van een geschikte parkeerplek nabij de 

eindbestemming en/of hoge parkeertarieven kunnen belangrijke redenen zijn 

om het gebruik van de auto voor een bepaalde verplaatsing te heroverwegen. 

Voordat een potentiele reiziger het gebruik van het openbaar vervoer echter 

als optie mee zal nemen in zijn keuzeproces, moet hij zich er wel eerst van 

bewust zijn dat het openbaar vervoer een optie is voor het maken van de door 

hem gewenste verplaatsing. Ook mag het hem niet teveel moeite kosten om 

de gewenste verplaatsing met het openbaar vervoer te plannen. Om dit beide 

te bereiken, is het van belang dat het openbaar vervoer onderdeel wordt van 

de mental map van de potentiele reiziger. Als gevolg van hun gewoontegedrag 

gaan keuzereizigers echter niet snel zelf op zoek naar informatie die nodig is 

om het openbaar vervoer onderdeel te laten worden van hun mental map. 

Juist voor deze groep is het dan ook van belang dat de mogelijkheden die het 

openbaar vervoer biedt voor het maken van een gewenste verplaatsing duidelijk 

'leesbaar' zijn in de ruimtelijke omgeving. Hiervoor is het van belang dat het 

openbaar vervoer duidelijk identificeerbaar is in de ruimtelijke omgeving en 

dat de samenhang tussen de structuur van het openbaar vervoernetwerk en de 

stedelijke structuur eenvoudig is te begrijpen en te onthouden. De cognitieve 

aspecten kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. 

Voordat een potentiele reizigervervolgensgebruik zal maken van het openbaar 

vervoer, moet hij het openbaar vervoer ook als de meest aantrekkelijke 

vervoerswijze zien voor het maken van de door hem gewenste verplaatsing. 

Een van de kenmerken die een rol spelen bij het vergelijken van de beschikbare 

vervoerswijzen is imago. Doordat cognitieve aspecten van invloed zijn op de 

identiteit van het openbaar vervoer, kunnen ze ook bijdragen aan een positief 

imago voor het openbaar vervoer. 

Op basis van de cognitieve aspecten zijn in deel II van dit rapport, het 

praktijkdeel, elf ontwerpprincipes opgesteld die bij kunnen dragen aan het 

gemak waarmee het openbaar vervoer onderdeel wordt van iemands mental 

map en bij kunnen dragen aan een positief imago van het openbaar vervoer. 

Aan de hand van deze ontwerpprincipes is een analyse gemaakt van de 

praktijksituatie van de buslijnen 1 en 171 in Eindhoven en zijn aanbevelingen 

gedaan die bij kunnen dragen aan de aantrekkelijkheid van het stedelijk 

openbaar vervoer in Eindhoven. 

Met betrekking tot de lijnvoering van openbaar vervoerlijnen is het van 

belang dat de openbaar vervoerlijnen een duidelijke orientatie hebben. Dit is 

te verkrijgen door de openbaar vervoerlijnen een duidelijke richting en een 

duidelijke herkomst en bestemming te geven. Daarnaast is het wenselijk dat 

het openbaar vervoer zoveel mogelijk gebruik maakt van routes met een sterke 

identiteit. Dit zijn routes met karakteristieke ruimtelijke kenmerken en/of 

een groot functioneel belang. Beide ontwerpprincipes kunnen bijdragen aan 

het gemak waarmee de ligging van de openbaar vervoerlijnen ten opzichte 

van de andere onderdelen van de stedelijke structuur is te begrijpen en te 

onthouden. 

Wat betreft de ligging van de haltes is het wenselijk dat de haltes zoveel 

mogelijk op herkenbare locaties in de stedelijke structuur komen te liggen. 

Door de haltelocaties te koppelen aan herkenbare onderdelen van de stedelijke 

structuur kunnen de haltelocaties profiteren van de herkenbaarheid van deze 

elementen en zullen ze eerder onderdeel worden van iemands mental map. 

Daarnaast is het van belang dat de haltes voor tegengestelde richtingen zo 

dicht mogelijk bij elkaar worden geplaatst. Dit ontwerpprincipe heeft tot doel 

de herkenbaarheid en het functionele belang van de haltelocatie als knooppunt 

in de stedelijke structuur te versterken. Kijkend naar de praktijksituatie in 

Eindhoven valt op dat de haltes aan de binnenring een ongunstige ligging 

hebben ten opzichte van elkaar. Doordat een groot aantal regionale lijnen op 

de heenweg een andere route rijden door de binnenstad dan op de terugweg, 

moeten binnenstadbezoekers die gebruik maken van de betreffende lijnen op 

een andere weg instappen dan waar ze uitgestapt zijn. Dit maakt de ligging in de 

stedelijke structuur van de verschillende haltes ten opzichte van elkaar moeilijk 

te begrijpen en te onthouden. Daarbij is deze situatie ook ongunstig voor de 

identiteit van de haltelocaties als belangrijke knooppunten in de stedelijke 

structuur. Voor het verkrijgen van eenvoudig te begrijpen en te onthouden 

haltelocaties in de binnenstad van Eindhoven wordt daarom aanbevolen om 

het openbaar vervoer op de binnenring te bundelen op de westelijke route en 

op deze route vier duidelijk herkenbare haltelocaties te realiseren bij de Piazza, 

de Vrijstraat, het Stadhuisplein en op het eind van de P.C. Hooftlaan. Verderop 

deze samenvatting wordt uitgebreider op deze aanbeveling ingegaan. 

Met betrekking tot de naamgeving van de haltes is het van belang dat de 

haltes herkenbare namen hebben. Dit verduidelijkt de samenhang tussen een 

halte en het gebied of de specifieke bestemmingen waarvoor de halte het 

openbaar vervoersknooppunt vormt. 

SAM ENVATIJNG 
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Ten aanzien van de praktijksituatie van de buslijnen 1 en 171 wordt daarom 

aanbevolen om de namen van de haltes Theo Koomenlaan, Genneper 

Parken en De Weerde te veranderen in respectievelijk lndoor-sportcentrum, 

Ussportcentrum en Zwemcentrum de Tongelreep. Naast een herkenbare 

naamgeving is het ook van belang dat de haltenamen duidelijk zichtbaar zijn. 

Zo wordt de identiteit van deze haltes als knooppunt in de stedelijke structuur 

versterkt. Aanbevolen wordt daarom om bij de haltes van de streeklijnen 

grotere naamborden te plaatsen, zoals bij de Phileashaltes staan. 

Met betrekking tot de vormgeving van de infrastructuur dient het openbaar 

vervoer bij voorkeureen eigen, duideljjk herkenbare, infrastructuurte krijgen. Dit 

vergroot de herkenbaarheid van een route als zijnde openbaar vervoerroute en 

kan bovendien bijdragen aan het imago van het openbaar vervoer. Ten aanzien 

van de praktijksituatie van de buslijnen 1 en 171 valt op dat de aanwezige 

businfrastructuur, waaronder de busstroken op de binnenring, maar beperkt 

herkenbaar zijn. Daarom wordt aanbevolen om de busbanen, de busstroken 

en de infrastructuur bij de haltes een 'eigen' groene kleur te geven. Bovendien 

wordt aanbevolen om het openbaar vervoer over de volledige lengte van de 

westelijke route van de binnenring voor beide richtingen een eigen baan te 

geven. Beide aanbevelingen zorgen ervoor dat het openbaar vervoer op deze 

route visueel dominant wordt ten opzichte van het autoverkeer. 

Met betrekking tot de vormgeving van de haltelocaties is het van belang 

dat de haltelocaties een herkenbare en aantrekkelijke vormgeving hebben. 

Een herkenbare haltelocatie draagt bij aan het inzichtelijk maken van de 

verplaatsingsmogelijkheden die het aanwezige openbaar vervoernetwerk biedt. 

Een aantrekkelijke vormgeving is van belang voor het imago van het openbaar 

vervoer. Een herkenbare en aantrekkelijke vormgeving kan worden bereikt 

door het haltemeubilair een herkenbare en aansprekende architectuur te 

geven, herkenbare symbolen te gebruiken en door een herkenbare vormgeving 

van de haltehavens en de weginfrastructuur bij de haltes. Ten aanzien van de 

praktijksituatie in Eindhoven wordt wat betreft de architectonische expressie 

van de haltes aanbevolen om de nieuwe zwarte abri's die nu in de binnenstad 

staan, standaard te maken voor de haltes van de verbindende lijnen en voor de 

ontsluitende lijnen een goedkoper type abri te ontwikkelen dat qua ontwerp wel 

aansluit bij de nieuwe zwarte abri's. Het gebruik van een herkenbaar symbool 

komt terug in het ontwerp voor de openbaar vervoersas op de westelijke route 

van de binnenring. Met betrekking tot de vormgeving van de haltelocaties is 

het niet alleen wenselijk dat de haltes op een positieve manier opvallen in 

de ruimtelijke omgeving, ze moeten er ook duidelijk mee verbonden zijn. Dit 

kan door de haltes vormtechnisch te verbinden met de omgeving en door het 

vergroten van het functionele belang van de haltelocaties. Het eerste is vooral 

van belang voor het imago van het openbaar vervoer, het tweede kan bijdragen 

aan de bekendheid van de potentiele reiziger met het openbaar vervoer. 

DE 'LEESBAARHEIO' VAN OP ENBAAR VERVOERROUTES IN DE STADSSTRUCTUUR 

Ten aanzien van de praktijksituatie van de buslijnen 1en171 wordt aanbevolen 

meer aandacht te besteden aan de infrastructurele inpassing van sommige 

haltelocaties. Deze laat nu soms te wensen over waardoor de betreffende 

haltes overkomen als een ondergeschikte infrastructuur, wat nadelig is voor 

het imago van het openbaar vervoer. 

Net als de haltes dienen ook de voertuigen een aantrekkelijke en herkenbare 

vormgeving te hebben. Dit kan bijdragen aan de herkenbaarheidvan hetopenbaar 

vervoer in het straatbeeld. Ten aanzien van de praktijksituatie in Eindhoven 

valt wat betreft de vormgeving van de voertuigen op dat de streeklijnen in 

tegenstelling tot de stadslijnen geen overeenkomstige vormgeving hebben. Dit 

is nadelig voor het zorgen voor een herkenbare identiteit van de streeklijnen als 

uniforme productgroep. Aanbevolen wordt dan ook om, ondanks het feit dat 

de verschillende streeklijnen door verschillende vervoerders bediend worden, 

een uniforme vormgeving te ontwikkelen voor de bussen die de streeklijnen 

bedienen. 

Met betrekking tot de informatievoorziening is het van belang om, als 

aanvulling op de directe waarneming in de omgeving, overzichtelijke 

informatie te verzorgen over de beschikbaarheid van het openbaar vervoer 

en de samenhang tussen de structuur van het openbaar vervoernetwerk en 

de stedelijke structuur. Door met name keuzereizigers actief te benaderen 

met informatie over openbaar vervoer, zullen ze meer inzicht verkrijgen in de 

wijze waarop voor hen relevante bestemmingen met het openbaar vervoer 

zijn te bereiken. Aanbevolen wordt dit in Eindhoven te doen door middel 

van bijvoorbeeld het huis aan huis verspreiden van relevante lijnfolders van 

de voor de bewoners relevante openbaar vervoerlijnen en het plaatsen van 

informatieborden met openbaar vervoer reisinformatie bij voor keuzereizigers 

aantrekkelijke bestemmingen, zoals de binnenstad. 

De aanbeveling voor bundeling van het openbaar vervoer en de haltelocaties 

op de binnenring van Eindhoven is verder uitgewerkt. Bij deze uitwerking is zo 

veel als mogelijk rekening gehouden met de opgestelde ontwerpprincipes. Er 

zijn drie redenen waarom de westelijke route van de binnenring geschikter is 

voor bundeling van het openbaar vervoer dan de oostelijke route. Allereerst 

heeft de westelijke route een veel sterkere identiteit. Aan deze westelijke route 

liggen beduidend meer stedelijke identiteitsdragers dan aan de oostelijke route 

en deze westelijke route ligt het meest centraal ten opzichte van de recreatieve 

winkelstraten in de binnenstad. Ten tweede komen er meer eerder van de 

binnenring afbuigende openbaar vervoerlijnen uit op de westelijke route dan 

op de oostelijke route. Ten derde lijkt bundeling van het openbaar vervoer op 

de westelijke route gunstiger vanuit het perspectief van de bereikbaarheid van 

de parkeervoorzieningen aan de binnenring. Het openbaar vervoer krijgt over 

de volledige westelijke route van de binnenring voor beide richtingen een vrije 

baan. 



Er is gekozen voor haltelocaties bij de Piazza, de Vrijstraat, het Stadhuisplein 

en aan het eind van de P.C. Hooftlaan. Gezien hun gunstige ligging ten opzichte 

van de stedelijke identiteitsdragers en kruisende voor- en natransportroutes 

hebben al deze locaties een zeer eenvoudig te onthouden locatie in de 

stedelijke structuur. De haltes Piazza en Vrijstraat liggen daarnaast oak zeer 

gunstig ten opzichte van de verschillende recreatieve winkelroutes. Een andere 

belangrijke reden is dat het op alle vier deze locaties mogelijk is om de haltes 

voor beide richtingen tegenover elkaar te plaatsen. Van de vier haltelocaties op 

de westelijke route krijgt de halte Piazza de opvallendste vormgeving. Een deel 

van deze halte krijgt namelijk een glazen overkapping. De andere drie haltes 

krijgen allemaal twee abri's per richting. Door het plaatsen van palen met een 

herkenbaar haltesymbool bij de haltes, wordt de zichtbaarheid van de haltes 

vergroot. Het uitvoeren van deze verschillende aanbevelingen zal ertoe leiden 

dat de binnenstad van Eindhoven een zeer herkenbare en zeer eenvoudig te 

begrijpen en te onthouden openbaar vervoerontsluiting krijgt. 

Als algemene conclusie kan warden gesteld dat het bijzonder nuttig kan zijn 

om het openbaar vervoer te analyseren op basis van aspecten die betrekking 

hebben op cognitive mapping. Deze aspecten bieden verschillende handvaten 

voor het vergroten van de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer voor 

met name de keuzereizigers. Uit de gedane aanbevelingen voor Eindhoven 

blijkt in ieder geval dat met relatief beperkte ruimtelijke ingrepen toch veel 

verbeteringen mogelijk zijn. 

SAMENVATIING 
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1. INLEIDING 

De mobiliteit, en dan met name de automobiliteit, is in Nederland de 

afgelopen decennia sterk gestegen. Tussen 1985 en 2004 is het totaal aantal 

reizigerskilometers met 50% toegenomen, terwijl de bevolking maar met 

12% toenam. Ongeveer 80% van deze stijging wordt veraorzaakt door het 

toenemende gebruik van de auto. Ongeveer 20% wordt veroorzaakt door het 

toenemende gebruik van de trein (AW 2005). Het Sociaal Culturee'I Planbureau 

verwacht dat de mobiliteit de komende jaren met 2 a 3% per jaar zal blijven 

groeien. Pas na 2015 zal deze groei als gevolg van verwachte stabilisering van de 

omvang van de bevolking en van het welvaartsniveau verminderen (KAN 2006: 

10). Met het autogebruik is oak het autobezit toegenomen. "In 1960 had een 

op de twintig Nederlanders een auto, in 1995 een op de drie" (Mommaas 2000: 

57). Het aantal auto's in Nederland is dan oak gegroeid van ongeveer 600.000 

in 1961 naar 7 miljoen in 2005 (Harms 2006: 26). Volgens het Sociaal Cultureel 

Planbureau zal oak het auto- en rijbewijsbezit pas na 2015 stabiliseren (KAN 

2006: 10). 

Door de sterk toegenomen en nag steeds toenemende automobiliteit en 

de toename van het autobezit staat de ruimtelijke kwaliteit van het stedelijk 

gebied sterk onder druk. 

Om te beginnen zijn er milieugeorienteerde problemen rand geluidshinder en 

luchtkwaliteit. Hondelink, Kampen & Kwantes (2005) stellen echter dat, ondanks 

hun nijpendheid, deze vraagstukken op den duur wel technisch oplosbaar 

zullen zijn door bijvoorbeeld de ontwikkeling van schonere en zuinigere auto's, 

klimaatneutrale brandstoffen en geluidsarme wegen en banden. 

Daarnaast heeft oak het toenemende ruimtebeslag van de auto verschillende 

nadelige gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit van het stedelijk gebied. 

Alexander (1977: 108) stelt dat een stilstaande auto 30m2 ruimte in beslag 

neemt (waarbij hij de in- en uitstapruimte meetelt). Bij een snelheid van 30 km 

per uur neemt een enkele auto, als de achter elkaar rijdende auto's netjes drie 

lengten uit elkaar blijven, bijna 100m2 in beslag. Door het grate ruimtegebruik 

van de auto is de behoefte aan ruimte voor wegen en parkeerruimte in het 

stedelijk gebied onevenredig gegraeid ten opzichte van de beschikbare ruimte. 

Hierdoor wordt de verblijfskwaliteit van veel stedelijke gebieden aangetast 

door rijdende en/of geparkeerde auto's. Een bijkomend prableem is het feit 

dat de auto-infrastructuur als gevolg van barrierewerking op veel locaties 

zorgt voor versnippering van de stedelijke ruimte, wat bijvoorbeeld leidt tot 

verkeersonveilige situaties. 

Tot slot heeft de steeds toenemende automobiliteit tot gevolg dat de 

bereikbaarheid van veel (binnen)stedelijke gebieden steeds meer onder druk 

komt te staan. Zo is het aantal files in de jaren negentig bijna vervijfvoudigd 

(Hilbers, Ritsema van Eck & Snellen 2004: 7). En een goede bereikbaarheid van 

andere mensen en voorzieningen is een essentiele kwaliteit voor een goed 

functionerend stedelijk gebied (Lynch 1981). 

Gezien de nadelige gevolgen van het groeiende autogebruik en -bezit voor de 

ruimtelijke kwaliteit van het stedelijk gebied is het dan oak noodzakelijk dat er 

wordt gezorgd voor aantrekkelijke alternatieven. Hierdoor kan de groei van het 

autoverkeer warden beperkt. Het openbaar vervoer kan hier een belangrijke 

ral in spelen. 

Behalve dat aantrekkelijk openbaar vervoer de groei van het autogebruik 

kan beperken, kan het daarnaast oak direct bijdragen aan het verbeteren van 

de ruimtelijke kwaliteit van het stedelijk gebied. Zo kan met het realiseren 

van aantrekkelijk openbaar vervoer de bereikbaarheid van locatie's warden 

vergraot. Het ontsluiten van een locatie met aantrekkelijk openbaar vervoer 

kan oak een mogelijkheid bieden om op de betreffende locatie een nieuwe 

balans te realiseren tussen autoverkeer, openbaar vervoer en langzaam 

verkeer. Hierdoor kan de verblijfskwaliteit van de betreffende locatie sterk 

warden verbeterd. Vooral traminfrastructuur biedt hierbij veel potentie. Zo 

is een traminfrastructuur vaak goed in te passen in voetgangersgebieden. 

Bijkomend voordeel is dat bij modern geleid openbaar vervoer de geluidshinder 

en emissies minder zijn dan bij traditioneel busvervoer. 

Door het vergraten van de bereikbaarheid en stedebouwkundige kwaliteit 

van een gebied vermeerdert de waarde van de betreffende grand, wat 

weer particuliere investeringen in het gebied bevordert (Radbone 2005). De 

aanwezigheid van railinfrastructuur schept daarbij vertrauwen en rechtvaardigt 

grotere investeringen (Van der Bijl, geciteerd door Maartens 2000: 24). 

Doordat met het aanleggen van aantrekkelijk openbaar vervoer de 

bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van een gebied vergroot kan warden, 

kan het openbaar vervoer oak ingezet warden als hulpmiddel bij stedelijke 

herstructurering (Radbone 2005). 

Als gevolg van bovenstaande positieve effecten zal het ontwikkelen van een 

aantrekkelijk openbaar vervoersysteem het stedelijke imago versterken. Dit zal 

niet a Ileen het gevolg zijn van een verbeterde bereikbaarheid en een verbeterde 

ruimtelijke kwaliteit. Dit wordt namelijk oak be"invloed doordat men door het 

ontwikkelen van een aantrekkelijk openbaar vervoernetwerk laat zien dat men 

'vooruit denkt' en dat men serieuze investeringen doet in de kwaliteit van de 

stad. Het mag duidelijk zijn dat dit alles de concurrentiepositie van een stad 

ten opzichte van andere steden als woonplaats of vestigingsplaats versterkt 

(Radbone 2005). 

Een groat aantal voorbeelden van middelgrote steden met 100.000 - 500.000 

inwoners, waarbij het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het openbaar 

vervoer een positieve invloed heeft gehad op in ieder geval de modal split en 

vaak oak op de ruimtelijke kwaliteit, is te vinden in de HiTrans Best practice 

guides (Radbone (red.) 2005; Nielsen et al. 2005; Burns 2005; Griffin et al. 2005; 

Howes & Rye 2005). Het gaat hierbij zowel om steden die succes hebben in het 

vergroten van de aantrekkelijkheid van hun bussysteem, succesvol een geleide 

bussysteem hebben ge"introduceerd of succesvol een tramnetwerk hebben 

ge(her)introduceerd of uitgebreid. 

1. INLEIDING 
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Doel- en probleemstelling 

Gezien de potenties die het openbaar vervoer biedt voor het versterken van 

de ruimtelijke kwaliteit van het stedelijk gebied is het dan oak wenselijk dat 

oak vanuit de ruimtelijke planning geprobeerd wordt om bij te dragen aan 

de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer voor de keuzereizigers. De 

keuzereiziger wordt in dit rapport gedefinieerd als: een potentiele reiziger die 

voor het ma ken van een bepaa/de verp/aatsing naast het openbaar vervoer ook 

de beschikking heeft over een auto. In veel definities word en potentiele reizigers 

die voor het maken van een bepaalde verplaatsing oak de beschikking hebben 

over een fiets oak meegenomen als keuzereizigers, maar het is in het kader 

van dit rapport niet wenselijk mensen van de fiets in het openbaar vervoer te 

krijgen. 

Een eerste onderzoeksvraag die nu kan warden opgesteld is de vraag aan welke 

kenmerken stedelijk openbaar vervoer moet voldoen om door keuzereizigers 

als aantrekkelijk alternatief te warden gezien voor de auto op een bepaalde 

verplaatsing. Een tweede onderzoeksvraag die hieruit volgt is de vraag op 

welke wijze aspecten met een ruimtelijke invalshoek bij kunnen dragen aan het 

verkrijgen van deze kenmerken. Onder aspecten met een ruimtelijke invalshoek 

wordt in dit rapport gedoeld op aspecten die betrekking hebben op het ordenen 

en/of vormgeven van de ruimtelijke omgeving. Gecombineerd lei den deze twee 

vragen tot de hoofdvraag van het eerste deel van dit rapport. Dit is de vraag op 

welke wijze aspecten met een ruimtelijke invalshoek bij kunnen dragen aan de 

aantrekkelijkheid van het stedelijk openbaar vervoer voor de keuzereizigers. 

Omdat het niet mogelijk was om gedurende het onderzoekstraject voldoende 

inhoudelijk op alle in deel I gevonden aspecten in te gaan, is het onderzoek 

in deel II van dit rapport vervolgens sterk afgebakend tot de zogenaamde 

cognitieve aspecten. Oak is een praktijkcasus vastgesteld voor toetsing en 

aanscherping van de theorie in de praktijk. Dit is Eindhoven. Op basis hiervan is 

de uiteindelijk de definitieve doestelling opgesteld : 

• Het doen van aanbevelingen ter versterking van de cognitieve 

inbedding van het stedelijk openbaar vervoer in Eindhoven. 

Om deze doelstelling te kunnen bereiken dient de volgende probleemstelling 

te warden beantwoord: 

• Op welke wijze kunnen cognitieve aspecten met een ruimtelijke 

invalshoek bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het stedelijk 
openbaar vervoer voor keuzereizigers in Eindhoven? 

DE 'LEESBAARHEID' VAN OPENBAAR VERVOERROUTES IN DE STADSSTRUCTUUR 

Ondanks dat het onderzoek specifiek is gericht op het vergroten van de 

aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer voor keuzereizigers, geldt echter 

als randvoorwaarde dat de aanbevelingen niet ongunstig mogen uitpakken voor 

captives. De captive wordt in dit rapport gedefinieerd als: een potentiele reiziger 

die voor het maken van een bepaa/de verp/aatsing niet de beschikking heeft 

over een auto. Zij zijn dan oak vaak meer afhankelijk van het openbaar vervoer 

voor het maken van hun verplaatsingen. Vandaar deze randvoorwaarde. 

Opbouw rapport 

In hoofdstuk 2 volgt nu allereerst de onderzoeksopzet. Deel I van dit rapport, 

het theoretisch deel, begint met hoofdstuk 3 waarin wordt ingegaan op de 

kansen voor het openbaar vervoer in de autogeorienteerde samenleving. 

In hoofdstuk 4 warden de kenmerken van aantrekkelijk stedelijk openbaar 

vervoer toegelicht. Aan de hand van de bevindingen in deze twee hoofdstukken 

wordt, tot slot van deel I, in hoofdstuk 5 antwoord gegeven op de vraag op 

welke wijze aspecten met een ruimtelijke invalshoek bij kunnen dragen aan de 

aantrekkelijkheid van het stedelijk openbaar vervoer voor keuzereizigers. 

Deel II van dit rapport, het praktijkdeel, vangt aan met hoofdstuk 6, waarin 

de cognitieve aspecten die van invloed zijn op de aantrekkelijkheid van het 

stedelijk openbaar vervoer verder warden uitgewerkt en warden vertaald in 

ontwerpprincipes en aanbevelingen voor de praktijksituatie in Eindhoven. 

In hoofdstuk 7 wordt de aanbeveling die betrekking heeft op de openbaar 

vervoerontsluiting van de Eindhovense binnenstad uitgebreid uitgewerkt. 

Tot slot volgen in hoofdstuk 8 de conclusies en aanbevelingen voor verder 

onderzoek. 



2. ONDERZOEKSOPZET 

Aan de basis van de onderzoeksopzet van dit onderzoek staat het hiernaast 

afgebeelde model dat inzicht verschaft in de aspecten die het individuele1 

verplaatsingsgedragvan mensen beinvloeden. lnzicht in dit model is noodzakelijk 

om de probleemstelling te kunnen beantwoorden. Aan de hand van dit model 

is het onderzoek gedurende het proces steeds verder afgebakend. Daarom zal 

nu eerst kort dit model worden toegelicht. In het vervolg van dit rapport zal 

uitgebreider op de verschillende aspecten worden ingegaan. Na deze korte 

toelichting op het model zal aan de hand van dit model de verdere opbouw van 

het onderzoek worden besproken. 

Toelichting model verplaatsingsgedrag 

Het verplaatsingsgedrag van een individu is het resultaat van het 

verplaatsingspatroon van dat individu in combinatie met de vervoermiddelen 

waarmee de betreffende verplaatsingen worden gemaakt. Het 

verplaatsingspatroon van een individu is daarbij te zien als een afgeleide 

van de wijze waarop dit individu zijn of haar activiteiten ordent in tijd en 

ruimte. lmmers: "de vraag naar verkeer en vervoer is wat in de economie een 

afgeleide vraag heet: bijna alle verplaatsingen worden gemaakt, niet omdat 

de verplaatsing zelf nut oplevert, maar omdat men een activiteit wil verrichten 

op een andere plaats dan waar men nu is" (Van der Hoorn 1989: 23). Het 

individuele verplaatsingsgedrag wordt dan ook bepaald door: 

• 
• 
• 

De wijze waarop iemand zijn of haar activiteiten ordent in de ruimte; 

De wijze waarop iemand zijn of haar activiteiten ordent in de tijd; 

Het vervoermiddel of de vervoermiddelen die de betreffende persoon 

gebruikt om deze activiteiten te bereiken. 

Deze drie aspecten zijn weergegeven in figuur 2.1. 

Dit model is zowel vanuit een individuele als vanuit een maatschappelijke 

invalshoek te benaderen. Zo be'invloeden maatschappelijke ontwikkelingen 

de keuzemogelijkheden die een individu heeft bij het ontwikkelen van een 

bepaald verplaatsingsgedrag. Deze maatschappelijke ontwikkelingen hebben 

invloed op: 

• 
• 
• 

De plaats waar activiteiten verricht kunnen worden; 

De tijden dat de gewenste activiteiten aangeboden worden; 

De vervoermiddelen en de infrastructuurdie de persoon ter beschikking 

staan voor het maken van de verplaatsing. Dit heeft ook weer invloed 

op de maximale afstand (ruimte) die er binnen een bepaalde tijd 

afgelegd kan worden. 

dit betekent dat aspecten die alleen bijgedragen hebben aan de groei van het 
collectieve verplaatsingsgedrag, zoals een toename van de bevolking en een 
toename van het aantal deeltijdbanen, niet meegenomen worden in dit model. 
Zij zijn namelijk niet van belang voor het onderzoek naar het keuzegedrag 
van individuen. 

••••••••••••••••• 
JI: .. ·· ...... 

Temporele ordening 
van activiteiten 

Ruimtelijke ordening 
van activiteiten 

. 
• . . . 
• • • • • • • • • • • 

~/ 
Het individuele 

verplaatsingsgedrag 

• • . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • •• •• •• ..... • ,6··· 

• • •• •• 

(Keuze uit) 
beschikbare vervoermiddelen 

en infrastructuur 
Figuur 2.1: aspecten die van invloed zijn op het individue/e verplaatsingsgedrag. 

Naast maatschappelijke ontwikkelingen kunnen ook individuele 

omstandigheden zoals inkomen, levensfase en huishoudtype van invloed 

zijn op de mogelijkheden die een individu heeft tot het ontwikkelen van een 

bepaald verplaatsingsgedrag. 

Deuiteindelijke keuzesdieeen individu maakt binnen degegeven mogelijkheden 

worden vervolgens be'invloed door zowel persoonlijke kenmerken als door een 

persoonlijke perceptie op de verschillende mogelijkheden. Voor het verkrijgen 

van inzicht in het individuele verplaatsingsgedrag is het dus van belang om zowel 

de maatschappelijke als de individuele benaderingen van de drie aspecten in 

dit model mee te nemen in het verdere onderzoek. 

De drie keuzeaspecten in het model zijn niet los van elkaar te zien. Zo staan, 

zoals in hoofdstuk 3 van het rapport zal blijken, deverschillende maatschappelijke 

ontwikkelingen binnen de drie keuzeaspecten niet op zichzelf, maar hebben ze 

elkaar wederzijds be'invloed en versterkt. Daarnaast be'invloeden individuele 

keuzes binnen een bepaald aspect de keuzemogelijkheden van dat individu 

binnen de andere twee aspecten. De mogelijkheden om ons te verplaatsen door 

tijd en ruimte zijn nu eenmaal niet onbeperkt. Andersom bekeken betekent dit 

ook dat de keuzes die een individu maakt binnen een bepaald aspect mede 

worden be'invloed door de keuzes die dit individu maakt binnen de andere 

twee aspecten. De keuze om een bepaald vervoermiddel te gebruiken wordt 

dus mede be'invloed door de keuzes die iemand maakt in zijn of haar ruimtelijke 

en temporele ordening van activiteiten. 

2. ONDERZOEKSOPZET 
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Deze wederzijdse be"invloeding van de drie aspecten op elkaar heeft tot 

gevolg dat de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer voor het maken 

van een bepaalde verplaatsing niet alleen het gevolg is van de kenmerken van 

het openbaar vervoer zelf, maar ook afhankelijk is van de kenmerken van de 

andere beschikbare vervoersystemen, de ruimtelijke en temporele ordening 

van activiteiten, persoonlijke kenmerken en een persoonlijke perceptie op al 

deze aspecten. Om de hoofdvraag van het eerste deel van dit onderzoek en de 

probleemstelling te kunnen beantwoorden is het dan ook noodzakelijk om al 

deze aspecten mee te nemen in de analyse. 

Opbouw van het onderzoek 

Zoals in de inleiding al is vermeld bestaat dit rapport uit twee delen. In 

deel I wordt allereerst ingegaan op de vraag op welke wijze aspecten met een 

ruimtelijke invalshoek bij kunnen dragen aan de aantrekkelijkheid van het 

stedelijk openbaar vervoer voor keuzereizigers. 

In hoofdstuk 3 staat het verplaatsingsgedrag centraal. In dit hoofdstuk 

wordt geanalyseerd op welke wijze relevante ontwikkelingen in de 

ruimtelijke ordening, de temporele ordening en de beschikbaarheid van 

vervoermiddelen en infrastructuur gedurende de afgelopen decennia het 

individuele verplaatsingsgedrag van mensen heeft be'invloed en ertoe heeft 

geleid dat het autogebruik in de huidige samenleving steeds noodzakelijker en 

vanzelfsprekender is geworden. Aan de hand van deze ontwikkelingen in het 

individuele verplaatsingsgedrag wordt vervolgens geanalyseerd bij welk type 

verplaatsingen het openbaar vervoer kansrijk is om als geschikt alternatief te 

worden gezien voor het gebruik van de auto. 

Voordat de keuzereiziger ook daadwerkelijk gebruik zal maken van het 

openbaar vervoer, moet echter eerst aan een drietal voorwaarden worden 

voldaan. Deze drie voorwaarden worden in hoofdstuk 4 toegelicht. Ook 

worden in dit hoofdstuk de elf kenmerken van aantrekkelijk openbaar vervoer 

toegelicht die uit deze drie voorwaarden zijn af te leiden. Hierbij wordt ook 

ingegaan op het onderlinge belang van de verschillende kenmerken en 

onderling strijdige kenmerken. Op basis van deze tegenstrijdige kenmerken 

wordt in de laatste paragraaf van hoofdstuk 4 ingegaan op de opbouw van een 

aantrekkelijk stedelijk openbaar vervoernetwerk. Waar in hoofdstuk 3 nog het 

verplaatsingsgedrag centraal stond, staat in hoofdstuk 4 het openbaar vervoer 

dus centraal, waarmee het onderzoek iets is afgebakend. 

Aan de hand van de bevindingen in de hoofdstukken 3 en 4 wordt tot slot van 

deel I in hoofdstuk 5 antwoord gegeven op de hoofdvraag die ten grondslag 

ligt aan dit eerste deel. In dit hoofdstuk zal dus antwoord gegeven worden op 

de vraag op welke wijze aspecten met een ruimtelijke invalshoek bij kunnen 

dragen aan de aantrekkelijkheid van het stedelijk openbaar vervoer voor 

keuzereizigers. Ook zal in dit hoofdstuk worden toegelicht waarom er voor 

gekozen is om in deel II van het onderzoek juist de cognitieve aspecten verder 

uit te werken. 
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Figuur 2.2: aspecten van het model die in hoofdstuk 3 warden behandeld. 
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Figuur 2.3: aspecten van het model die in hoofdstuk 4 warden behandeld. 



Omdat het niet mogelijk was om in het vervolg van het onderzoekstraject 

voldoende inhoudelijk op alle in deel I gevonden aspecten in te gaan, is het 

onderzoek vervolgens verder afgebakend tot een van de drie te onderscheiden 

groepen ruimtelijke aspecten, te weten de cognitieve aspecten. In deel II van 

het rapport staan dus de cognitieve aspecten centraal. In dit deel van het 

rapport wordt antwoord gegeven op welke wijze cognitieve met een ruimtelijke 

invalshoek bij dragen aan de aantrekkelijkheid van het stedelijk openbaar 

vervoer voor keuzereizigers in Eindhoven. 

In hoofdstuk 6 warden de cognitieve aspecten die van invloed zijn op de 

aantrekkelijkheid van het stedelijk openbaar vervoer verder uitgewerkt en 

vertaald in elf cognitieve ontwerpprincipes. Op basis van deze ontwerpprincipes 

wordt een praktijkanalyse gemaakt van twee buslijnen in Eindhoven en warden 

aanbevelingen gedaan die bij kunnen dragen aan de aantrekkelijkheid van 

het stedelijk openbaar vervoer voor keuzereizigers in Eindhoven. Gezien de 

ingrijpendheid van eenvan de aanbevelingen uit hoofdstuk 6 is deze aanbeveling 

apart uitgewerkt in hoofdstuk 7. Deze aanbeveling heeft betrekking op de 

openbaar vervoerontsluiting van de Eindhovense 'binnenstad . Tot slot van dit 

rapport volgen in hoofdstuk 8 de conclusies en aanbevelingen. 
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Figuur 2.4: aspecten van het model die in dee/ 2 centraal staan. 
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3. KAN~EN VOOR OPEN BAAR VERVOER IN EEN OP DE AUTO GEORIENTEERDE SAMENLEVING 

In dit hoofdstuk wordt geanalyseerd op we Ike wijze relevante ontwikkelingen auto's in Nederland is dan ook gegroeid van ongeveer 600.000 in 1961 naar 
I 

in de ruimtelijk ordening, de temporele ordening en de beschikbaarheid van 

vervoermiddele en infrastructuur gedurende de afgelopen decennia het 

individuele veq:~laatsingsgedrag van mensen heeft beinvloed en ertoe heeft 

geleid dat het a; ! togebruik in de huidige samenleving steeds noodzakelijker en 

vanzelfspreken r is geworden. Aan de hand van deze ontwikke'lingen in het 

individuele ver laatsingsgedrag wordt vervolgens geanalyseerd bij welk type 

verplaatsingen l!iet openbaar vervoer kansrijk is om als geschikt alternatief te 

worden gezien voor het gebruik van de auto. 

Allereerst zal I in paragraaf 3.1 ingegaan worden op de invloed van 

ontwikkelingen ·n de beschikbaarheid van vervoermiddelen en infrastructuur. 

Vervolgens worr in paragraaf 3.2 ingegaan op de invloed van ontwikkelingen 

in de ruimtelijkl ordening van activiteiten. In paragraaf 3.3 komt de invloed 

van ontwikkeli~·en in de temporele ordening van activiteiten aan de orde. 

In paragraaf 3. wordt vervolgens stil gestaan bij het resultaat van deze 

ontwikkelingen: een op de auto georienteerde samenleving. In paragraaf 3.5 

zal tot slot van dit hoofdstuk worden ingegaan op de kansen voor het openbaar 

vervoer voor he be"invloeden van de modal split. 

3.1 Ontwikkelingen in de beschikbaarheid van 
vervt rmiddelen en infrastructuur 

Ten aanzien v n de beschikbaarheid van vervoermiddelen en infrastructuur 

zijn er twee bel ngrijke ontwikkelingen te onderscheiden die er direct dan wel 

indirect aan he . ben bijgedragen dat het autogebruik steeds noodzakelijker en 

vanzelfspreken er is geworden. 

1. Oneve redige uitbreiding van de auto-infrastructuur 

De eerste o twikkeling is de onevenredige uitbreiding van de auto

infrastructuur. tegs & Ka Ifs (2000: 24) stellen dat het totale verharde-wegennet 

sinds 1970 met ' ijna de helfttoenam tot 113.350 kilometer in 1996. In de periode 

1965 tot 1995 it de lengte van het autosnelwegennet zelfs verzesvoudigd, van 

351 kilometer i 1960 tot 2.208 kilometer in 1995. In tegenstelling tot de auto

infrastructuur i de dichtheid van het spoorwegennet sinds medio jaren zestig 

in omvang juist afgenomen van 3.253 kilometer in 1960 tot 2.805 kilometer in 

1997 (Harms 2d03: 26). 

z. Een e;~n auto ;s voor steeds g<ote"' groepen mogeUjk geworden 

Een tweede or twikkeling in het aanbod van beschikbare vervoermiddelen en 

infrastructuur ~ eeft betrekking op het feit dat het bezit van een of meerdere 

eigen auto's v~or steeds grotere groepen mogelijk is geworden. Dit is het 

gevolg van het feit dat het modale inkomen gedurende de afgelopen decennia 

aanzienlijk is tdegenomen, en de kosten van de aanschaf en het gebruik van 

een auto daare tegen in verhouding zijn gedaald (Harms 2003: 28). Het aantal 

ongeveer 7 miljoen auto's in 2005. lnmiddels beschikt meer dan driekwart van 

de huishoudens over een of meer auto's. Een op de vijf huishoudens beschikt 

over twee of meer auto's. In 1993 was dit nog maar 13% (Harms 2006: 26). 

Gevolgen van detoegenomen beschikbaarheid van auto en auto-infrastructuur 

op het verplaatsingsgedrag 

De in deze paragraaf beschreven ontwikkelingen hebben er niet direct toe 

geleid dat het autogebruik steeds noodzakelijk is geworden. Ze hebben hier 

echter wel indirect veel invloed op gehad. Dit komt doordat de groei van 

de auto-infrastructuur en het toegenomen autobezit de nog te beschrijven 

ontwikkelingen in de ruimtelijke en temporele ordening van activiteiten 

mogelijk hebben gemaakt. En deze ontwikkelingen in de ruimtelijke en 

temporele ordening van activiteiten hebben, zoals in dit hoofdstuk zal blijken, 

weer invloed gehad op het steeds noodzakelijker worden van het autogebruik. 

De in deze paragraaf beschreven ontwikkelingen hebben er we I toe bijgedragen 

dat het autogebruik steeds vanzelfsprekender is geworden. De aantrekkelijkheid 

van de auto is namelijk niet alleen het gevolg van de ontwikkelingen in de 

ruimtelijke en temporele ordening van activiteiten, maar ook het gevolg van de 

affectieve en symbolische waarde die men aan de auto toekent. 

De affectieve waarde die men aan de auto toekent, verwijst naar de 

dieperliggende gevoelens en emoties die de auto oproept en het plezier en het 

genot dat men aan het autorijden zelf beleeft. Elementen die hierbij een rol 

spelen zijn de behoefte aan avontuur, de behoefte aan afwisseling, de behoefte 

om a Ileen te zijn en de behoefte aan autonomie en controle (Harms 2006: 41). 

De symbolische of ook wel sociale waarde die men aan de auto toekent, 

verwijst naar de auto als middel tot sociale onderscheiding en statusvorming. 

De auto is belangrijk voor de identiteitsvorming, door het gebruik van de auto 

kan men laten zien wie of wat men is, en kan men zich sociaal onderscheiden 

van anderen (Steg & Kalfs 2000: 35). 

Doordat nu steeds meer mensen in het bezit zijn van een auto, zijn steeds 

minder mensen afhankelijk van het openbaar vervoer. Hierdoor kunnen ze 

eerder op basis van deze emotionele en symbolische motieven een keuze 

maken voor de auto als vervoermiddel. 

3.2 Ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening van 
activiteiten 

"Met het begrip 'stad' wordt van oudsher een verdichting van bebouwing 

rond een centrum aangeduid. Dit stadsbegrip als monocentrisch agglomeraat 

van functies sluit niet meer aan bij de ontwikkelingen van de laatste decennia" 

(Vrom-Raad 1999: 102). 
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Deze ontwikkelingen worden gekenmerkt door een ruimtelijke spreiding en 

scheiding van functies, een ruimtelijke schaalvergroting van functies en het 

ontstaan van een nieuwe vorm van sociale cohesie. 

1. Ruimtelijke spreiding en scheiding van functies 

De spreiding en scheiding van functies begint duidelijke vormen aan te nemen 

na de Eerste Wereldoorlog, wanneer met de massale suburbanisatie vanuit de 

stad een trek naar buiten op gang komt. Met als gevolg dat er een vervaging 

ontstaat van het contrast tussen stad en land (Tummers & Tummers-Zuurmond 

1997: 19). Kenmerkend voor de suburbane woongebieden is het feit dat deze 

woongebieden over het algemeen een lagere woningdichtheid hebben dan de 

binnenstedelijke woonwijken (Arts 1997: 15). Deze suburbanisatie werd daarbij 

versterkt door de groei van het aantal woningen. Daarbij heeft ook de groei van 

het aantal woningen geleid tot een toename van het stedelijk ruimtegebruik. 

Telde Nederland in 1947 zo'n 2.1 miljoen woningen (Brand 2002: 41), in 2005 

waren dit er al meer dan 6.9 miljoen (CBS 2007). Belangrijke oorzaken van 

deze groei waren de toename van de bevolking en de toename van het aantal 

huishoudens, en dan vooral het aantal eenpersoonshuishoudens (Brand 2002: 

41). 

Naast de suburbane woongebieden zijn er de afgelopen decennia buiten het 

traditionele centrum van de stad vaak nieuwe centra van werkgelegenheid, 

activiteiten en voorzieningen ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn 

kantorenparken, bedrijventerreinen, woonboulevards en concentraties van 

recreatieve voorzieningen. Voor veel van deze voorzieningen werden deze 

nieuwe locaties, veelal gelegen aan de rand van de steden, interessant als gevolg 

van hoge grondprijzen, een afnemende bereikbaarheid en/of een tekort aan 

ruimte in de binnenstedelijke gebieden. Hajer & Reijndorp (2001: 24) stellen 

dat de strategische ligging van deze functies in veel gevallen wordt bepaald 

door de 'bereikbaarheid' en niet door de 'centraliteit'. 

Daar komt bij dat door een ruimtelijke expansie en verdichting in het 

georganiseerde aanbod van recreatieve belevingen in het buitengebied, 

het platteland zich de afgelopen decennia steeds meer heeft ontwikkeld 

tot consumptieruimte voor de stedeling. Zo is het aantal bungalowparken, 

attractiepunten, fiets- en wandelroutes, natuur- en cultuurhistorische trajecten 

en evenernenten in het landelijk gebied aanzienlijk toegenomen (Mommaas 

2000: 138). 

Momrnaas (2000: 142) concludeert dat het onderscheid tussen stad en land 

gecompliceerder is geworden, maar dat het onderscheid als zodanig niet is 

verdwenen. 

2. Ruimtelijke schaalvergroting van functies 

Naast de ruimtelijke spreiding en scheiding van functies vindt er ook een 

schaalvergroting van functies plaats. "Met de schaalvergroting [ ... ) wordt 

vooral gedoeld op de toenemende omvang van voorzieningen en de ruimtelijke 

clustering daarvan" (Harms 2003: 27}. Voorbeelden van schaalvergroting zijn 
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meubelboulevards en vrijetijdscentra. Door een verbreed aanbod op deze 

locaties wordt de aantrekkelijkheid van deze clusters vergroot waardoor ze 

een omvangrijker publiek aanspreken (Harms 2003: 27, Mommaas 2000: 132). 

Een ander voordeel van schaalvergroting is dat met meerdere voorzieningen 

gebruik kan worden gemaakt van een gedeelde infrastructuur. Door de 

benodigde ruimte en infrastructuur is schaalvergroting moeilijk in te passen in 

het binnenstedelijke gebied (Mommaas 2000: 133). 

Ondanks dat er als gevolg van schaalvergroting clusters van voorzieningen 

ontstaan, heeft de schaalvergroting daarmee dus ook een bijdrage geleverd 

aan de ruimtelijke spreiding en scheiding van functies. 

3. Ontstaan van de netwerkcohesie 

Een derde ruirntelijkeontwikkelingdievan invloed is op hetverplaatsingsgedrag 

van mensen is het ontstaan van een nieuwe vorm van sociale cohesie : de 

netwerkcohesie. "De sociale cohesie (sociale binding of integratie) is de mate 

waarin mensen in de samenleving met elkaarverbonden zijn en zich met elkaar 

verbonden voelen" (Hoogerwerf 1998, geciteerd door Steyart 1999, geciteerd 

door Spijkers 2006: 15). 

Volgens Spijkers (2006) steunt de oorspronkelijke omschrijving van sociale 

cohesie op de gedachte dat wijk en gemeenschap met elkaar verbonden zijn. 

"Binnen kleine geografische gebieden zouden mensen elkaar goed kennen, 

regelmatig treffen en er een grote solidariteit en gezelligheid op na houden. [ ... ). 

Wijkgebonden cohesie vertaalt zich in gebiedsafbakening. Er wordt aanspraak 

gemaakt op de geografische ruimte waarin de wijkgebonden cohesie zich 

afspeelt en deze wordt beschouwd als een territorium. Wijkgebonden cohesie 

vindt zijn ruimtelijke kristallisatiepunt in ontmoetingsplaatsen die niet zelden 

in het centrum van het territorium gesitueerd zijn. Het zijn centra als het 

parochiehuis waar na de mis iedereen ging napraten en -drinken . Moderne 

varianten zijn het buurthuis, het wijkcafe of het 'grand cafe"' (Spijkers 2006: 

18). 

Door de toegenomen rnobiliteit en snelle ontwikkelingen op het gebied van 

informatietechnologie en telematica is de moderne mens echter in staat om 

sociale relaties over grotere afstand op te bouwen en in stand te houden. 

"Door de permanente bereikbaarheid via de mobiele telefoon krijgt het 

begrip ontmoetingsplaats een fundamenteel andere betekenis" (Hajer & 

Reijndorp 2001: 14). Hierdoor is er ook in de actieradius van individuen een 

schaalvergroting opgetreden. Zo is de moderne mens bij het zoeken van een 

woning niet langer gebonden aan bepaalde werkplekken en bij het zoeken 

naar werk niet meer gebonden aan zijn of haar eigen woonplek. Ook voor het 

onderhouden van vriendschappen is men steeds minder gebonden aan de 

directe woonomgeving1
. 

Hierbij dient te worden opgemerkt dater nog altijd mensen zijn die door 
mobiliteitsbeperkingen voor hun fysieke sociale contacten hoofdzakelijk 
aangewezen blijven op hun directe woonomgeving. Te denken valt hierbij aan 
ouderen en mindervaliden. 



Naast de wijk~bonden cohesie is er dan ook een nieuwe vorm van sociale 

cohesie ontstaa f die niet wordt afgebakend door een territorium en waarbij 

niet altijd sprak is van eenduidig ruimtelijke centra (Spijkers 2006: 19). Deze 

nieuw ontstane vorm van sociale cohesie wordt ook wel netwerkcohesie 

genoemd. 

4. Een nit,we stadsvorm als gevolg van deze ontwikkelingen 

Het gevolg van aeze ontwikkelingen is het ontstaan van een nieuwe stadsvorm. 

Zo stellen Hajer l& Reijndorp (2001: S7) dat de traditionele stad opgaat in een 

onregelmatig st1delijk landschap. Volgens hen verbindt de nieuwe vorm van de 

stad eigenlijk h t stedelijke, het landelijke en het suburbane milieu. Vanwege 

de samenhang van onderlinge relaties tussen de verschillende stedelijke 

activiteiten wo~dt voor deze nieuwe vorm van de stad ook wel de term 

'netwerkstad' gt bruikt. Een netwerkstad is te zien als een 'stedelijk veld' met 

functionele ver9ichtingen (Vrom-Raad 1999: 102). 

Het voortgaande proces van schaalvergroting en specialisatie heeft er 

daarnaast toe f eleid dat steden en kernen in steeds mindere mate als 

zelfstandige rui telijke eenheden functioneren. Naast netwerksteden bestaan 

en ontstaan er an ook stedelijke netwerken. Hierbij wordt gedoeld op een 

situatie waarin er tussen een aantal steden, ongeacht of ze nu mono- of 

polycentrisch zi.n, een vrij sterke samenhang bestaat (Vrom-Raad 1999: 102). 

Deze samenha ! ! kan betrekking hebben op de handel of arbeidsmarkt, maar 

ook op voorzie ingen die een functie vervullen voor het gehele stedelijke 

netwerk. "Binn · n een stedelijk netwerk completeren de verschillende stedelijke 

gebieden elkaa Door de onderlinge bereikbaarheid ontstaat er een synergie, 

waarbij het gehf el meer is dan de som der delen" (BS-partners 2003: 20). In 

de netwerksamenleving is bereikbaarheid dan ook belangrijker dan nabijheid 

(BS-partners 20 3: 20). 

De gevolgen van deze ontwikkelingen voor het individuele 

verplaatsingsg&frag 

Het gevolg v~n de ruimtelijke spreiding en scheiding van functies en de 

schaalvergroting van zowel functies als van de individuele actieradius van 

mensen, is dat de alledaagse actieradius van mensen en de bijbehorende 

ruimtelijke orie tatie steeds verder ontkoppeld raakt van de geometrie van 

stad en land (~ommaas 2000). Hajer & Reijndorp (2001: S7) stellen dat in de 

nieuwe culture e geografie van de netwerksamenleving ieder individu voor 

zich zijn eigen s ad creeert, als combinatie van de diverse plekken die voor dat 

individu van be ang zijn. Op het niveau van de gehele samenleving gezien, zijn 

de verplaatsingspatronen hierdoor steeds diffuser geworden. Verplaatsingen 

lopen steeds m er kriskras en de schaal waarop men zich verplaatst is grater 

geworden (Vro -Raad 1999: 101). 

Het nadeel van het openbaar vervoer hierbij is dat de meeste openbaar 

vervoernetwer1en vaak niet zijn ingesteld op de ontstane kriskras 

verplaatsingsp itronen. hh Openbaar vervoernetwerken hebben namelijk vaak 

een radiale opbouw, waarbij vanuit het hoofdcentrum van een stad radiale 

lijnen het omliggende gebied bedienen (Arts 1997: 7S). Daar komt bij dat veel 

van de nieuwe centra van werkgelegenheid, activiteiten en voorzieningen vaak 

gelegen zijn op plaatsen die vooral goed bereikbaar zijn per auto. Hierdoor 

is het gebruik van het openbaar vervoer bij veel verplaatsingen als gevolg 

van extra omrijden en overstappen dan ook vaak omslachtig en daardoor 

onaantrekkelijk. De auto is voor veel verplaatsingen vaak sneller en directer. 

Daarbij zijn de diffuse verplaatsingspatronen, de relatief lage woningdichtheid 

in de suburbane gebieden en de afgenomen gemiddelde woningbezetting 

nadelig voor het draagvlak van het openbaar vervoer. Hierdoor worden de 

mogelijkheden van het openbaar vervoer om de concurrentie met de auto aan 

te gaan, beperkt. 

3.3 Ontwikkelingen in de temporele ordening van 
activiteiten 

Ten aanzien van de temporele ordening kan worden gesteld dater de laatste 

decennia sprake is van een intensivering van het tijdsbestedingspatroon 

(Harms 2003: 38). Van Dam et al. (2004: 14) stellen dat de Westerse mens tijd 

ervaart als een schaars goed dat aangewend moet worden om iets te bereiken 

in de toekomst. "Een mensenleven is niet langer het product van vaste rollen 

die bepaald zijn door afkomst, religie of geslacht, maar een project met vele 

mogelijkheden waarvan men zelf het beste moet maken" (Van Dam et al. 

2004:14). Het dagelijkse leven van veel mensen wordt dan ook gekenmerkt door 

veel te moeten doen en veel te willen beleven (Van Dam et al. 2004: 14). Het 

'veel moeten doen' uit zich in de toename van het aantal taakcombineerders. 

Het 'veel willen beleven' uit zich in de opkomst van de belevingscultuur. 

1. Toename van het aantal taakcombineerders 

Taakcombineerders zijn mensen die betaald werk combineren met de zorg 

voor het eigen gezin en eventuele hulpbehoevende ouders of andere naasten 

(Van Dam et al. 2004: lS). Kenmerkend van taakcombineerders is dat daarbij 

een aantal niet werkgebonden activiteiten zoals kinderopvang, eten en 

recreatie wordt uitbesteed buiten het huishouden (Steenberghen & Vande 

Walle 2003: S). Vooral de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen op de 

arbeidsmarkt heeft het aantal taakcombineerders doen toenemen ten koste 

van het traditionele kostwinnersgezin waarbij de man de kost verdiende en de 

vrouw zich concentreerde op de zorg voor huishouden en kinderen (AW 2002). 

"In de leeftijdsklasse van 20 tot 64 jaar combineerde in 2000 47 procent werk 

(minimaal twaalf uur betaald werk) met zorg voor het huishouden (minimaal 

acht uur per week). Van de werkende mensen in deze leeftijdsklasse is dat zelfs 

63 procent" (Van Dam et al. 2004: lS). Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau 

zal het aantal tweeverdieners blijven toenemen (KAN 2006: 10). 
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2. De opkomst van de belevingscultuur 

Deopkomstvan het aantal taakcombineerders vergroot het aantal huishoudens 

onder tijdsdruk. Tegelijkertijd heeft men meer te besteden en nemen de 

kwaliteitseisen ten aanzien van de vrijetijdsbesteding toe. Dit heeft tot gevolg 

dat men duidelijke keuzes moet maken ten aanzien van de vrijetijdsbesteding. 

De Adviesdienst Verkeer en Vervoer stelt dat dit keuzeproces er toe leidt dat 

men in de vrije tijd met name op zoek gaat naar (AW 2002: 31): 

• 

• 

Vrijetijdsactiviteiten met een hoog belevingsgehalte. Men wil meer 

verwend en vermaakt worden. 

Afwisseling in activiteiten: men kan veel verschillende activiteiten 

ondernemen, en men wil dat ook. [ ... )Er zijn dus relatief veel activiteiten 

die wel eens worden gedaan, met geringe frequentie". 

Door een toename van het autobezit is het daarbij gemakkelijker geworden om 

vrijetijdsactiviteiten te kiezen die verder weg liggen (AVV 2002: 32). 

De intensievere besteding van de vrije tijd leidt tot een toename van het 

recreatief verkeer. Van Dam et al. {2004) stelt dat het binnenlandse recreatieve 

verkeer in reistijd en personenkilometers bijna net zo omvangrijk is als het 

woonwerkverkeer, en dat het bovendien sterk toeneemt. Deze toename van het 

binnenlands recreatief verkeer is voor een dee I het gevolg van de vergrijzing. De 

behoefte om steeds meer te beleven geldt namelijk ook voor senioren2
, van wie 

de mobiliteit als gevolg van een toenemend autobezit, een betere gezondheid 

en een goed gevulde beurs de afgelopen jaren sterk is toegenomen, en naar 

verwachting ook de komende jaren sterk zal toenemen. Zo is de toename voor 

reistijd voor vrije tijd in de periode 1975 tot 2000 voor de groep 65-plus meer 

dan 50 procent. Hiermee legt de groep senioren een steeds grotere druk op de 

huidige infrastructuur (AW 2002: 23-24). 

Gevolgen van de het 'veel moeten doen' en het 'veel willen beleven' voor het 

individuele verplaatsingsgedrag 

Om veel te kunnen doen en veel te kunnen beleven is het noodzakelijk dat 

men een groot aantal activiteiten kan uitvoeren op verschillende locaties. Tijd 

is daarbij een schaars goed (Van Dam et al. 2004). Dit heeft op een drietal 

manieren het individuele verplaatsingsgedrag van mensen be.invloed. 

1. Sne/heid wordt nog belangrijker 

Een eerste gevolg van het 'veel moeten doen' en het 'veel willen beleven' 

is dat de snelheid waarmee men zich kan verplaatsen nog belangrijker is 

geworden. Het aantal activiteiten dat men kan ontplooien in de schaarse tijd 

die beschikbaar is, is afhankelijk van de mate waarin voorzieningen vanuit de 

woning bereikbaar zijn (Van Dam et al. 2004: 8). 

2 Aangezien mensen vanaf hun 55ste jaar in de groep senioren vallen, kunnen 
senioren ook t aakcombineerders zijn en kunnen taakcombineerders dus ook 
senioren zijn. 
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Bezit en gebruik van snelle vervoermiddelen en vervoersystemen beperken 

de tijd die het kost om afstanden te overbruggen. Hierdoor nemen de 

mogelijkheden toe om een groter aantal activiteitenplaatsen te bezoeken of 

!anger op deze locaties te verblijven (Van Dam et al. 2004: 14). Het bezit en 

gebruik van snelle vervoermiddelen maken het ook mogelijk om binnen een 

bepaald tijdsbestek grotere afstanden af te leggen, waardoor het mogelijk 

wordt aantrekkelijke activiteitenplaatsen te bereiken die verder weg gelegen 

zijn (Van Dam et al. 2004: 14). Vooral de auto, en soms ook de trein, voldoet 

aan de behoefte om zich snel te kunnen verplaatsen. "Veel mensen hebben 

hun verplaatsingsmogelijkheden dan ook verruimd door de aanschaf van een 

auto of een tweede auto, of hun verplaatsingsgedrag gewijzigd, bijvoorbeeld 

door meer gebruik te maken van de auto" (Van Dam et al. 2004: 30). 

Ook onder jongeren is de mobiliteit toegenomen. Deze zogenaamde 

achterbankgeneratie wordt steeds afhankelijker van chaufferende ouders voor 

het vervoer van en naar de verschillende activiteitenplaatsen. (Van Dam et al. 

2004: 32). 

2. Meer ketenverp/aatsingen 

Een tweede gevolg van het 'veel moeten doen' en het 'veel willen beleven' is 

dat men meer ketenverplaatsingen is gaan maken. "Ketenverplaatsingen zijn 

de bewegingen die meer dan een tussenbestemming hebben tussen 'thuis' als 

begin-en eindpunt" (Steenberghen & Van de Walle 2003:4). Hierdoorbestaateen 

ketenverplaatsing dan ook uit minstens drieverplaatsingen. Ketenverplaatsingen 

besparen reistijd en maken flexibelere verplaatsingspatronen mogelijk. 

Voor het maken van ketenverplaatsingen is de auto vaak geschikter dan het 

openbaar vervoer. De keuze voor de meest geschikte modaliteit voor het maken 

van de ketenverplaatsing wordt namelijk niet geevalueerd per individuele 

verplaatsing, maar voor de gehele keten: de verplaatsing van deur tot deur. 

(Steenberghen & Vande Walle 2003: 3). 

En hoe groter het aantal verplaatsingen is dat men maakt, hoe groter de kans 

dat op minimaal een van de verplaatsingen het openbaar vervoer door de 

keuzereiziger zodanig negatief wordt beoordeeld, dat deze besluit om voor de 

gehele keten de auto te nemen. 

3. Vergroten van de flexibi/iteit 

Een derde gevolg van het 'veel moeten doen' en het 'veel willen beleven' is 

dat het tijdstip waarop men bepaalde activiteiten uitvoert, en dus ook bepaalde 

verplaatsingen maakt, flexibeler is geworden. Volgens Van Dam et al. (2004: 

29) zullen de duidelijkste veranderingen in het verplaatsingsgedrag zich hierbij 

hebben voorgedaan bij het winkelen en in het woon-werkverkeer. Zo worden 

verplaatsingen voor winkelen en boodschappen doen steeds meer 's avonds 

en in het weekend gemaakt. Ook verplaatsingen van en naar het werk worden 

over een langere periode van de dag uitgesmeerd, waardoor zowel de ochtend

als de avondspits langer duurt (Van Dam et al. 2004: 29). Ondanks het flexibeler 



worden van he tijdstip waarop bepaalde verplaatsingen worden gemaakt, 

blijkt uit onderz ek van het Sociaal Cultureel Planbureau echter wel dat de 

samenleving gr tendeels blijft ingericht op een 9-tot-5 activiteitenpatroon en 

dat het verkeer - en vervoersprobleem vooral een spitsprobleem blijft, dat 

veroorzaakt wo dt door het regionale autogerelateerde woon-werkverkeer 

(KAN 2006: 10). 

3.4 Resul aat: een op de auto georienteerde samenleving 

Er is duidelijk sprake van een wederkerige relatie tussen de drie beschreven 

ontwikkelingen. I Enerzijds heeft de toegenomen beschikbaarheid van de 

auto en auto-i r frastructuur een individuele ruimtelijke ordening en een 

intensieve temrorele ordening mogelijk gemaakt. Hierdoor heeft men 

verplaatsingspa rronen ontwikkeld die zonder auto moeilijk uitvoerbaar zijn. 

De individuele ruimtelijke ordening en de intensieve temporele ordening 

hebben daardoqr tot gevolg gehad dat het autogebruik steeds noodzakelijker is 

geworden, wat + eer bijgedragen heeft aan de groei van het aantal auto's en de 

groei van de inf1~structuur (Steg & Kalfs 2000: 23-30). 

Doordat het aytogebruik steeds noodzakelijker is geworden, is het ook steeds 

vanzelfsprekender geworden. Veel autobezitters maken de keuze om de auto 

te gebruiken v or een bepaalde verplaatsing dan ook vooral uit gewoonte 

(Chorus 2004: 4'; van Exel 2003: 4; Stegg & Kalfs 2000: 37). Ter verklaring van 

dit gewoontegedrag verwijzen Stegg & Kalfs (2000: 37) naar Aarts (1996) 

en Banister (19 8). Ze stellen dat: "De cognitieve aspecten van mensen zijn 

te beperkt om ~ ij elke verplaatsing alle voor- en nadelen van alle mogelijke 

vervoermiddeler tegen elkaar af te wegen. Men is ook vaak niet gemotiveerd 

om keer op ke1r een afgewogen besllissing te maken. Omdat een groot deel 

van de verplaatsingen vaker wordt gemaakt, is daar ook vaak geen noodzaak 

toe" (Stegg & Kalfs 2000: 37). Dit gewoontegedrag wordt daarbij nog eens 

versterkt door e emotionele en symbolische waarde die men toekent aan het 

autogebruik. 

Chorus (2003 4) stelt dat als gevolg van het gewoontegedrag reizigers 

dan ook vaak iet ge·interesseerd zijn in andere dan de hun vertrouwde 

vervoerswijzen. Hierdoor blijken automobilisten het openbaar vervoer als 

alternatieve ve voerswijze over het hoofd te zien. Zelfs op momenten dat 

het openbaar vf rvoer een zeer aantrekkelijk alternatief vormt voor de auto. 

Ook Steg & Kai s (2000: 38) stellen dat gewoontevorming leidt tot selectieve 

aandacht: "[ ... ) men denkt niet meer na over de keuzesituatie en neemt 

informatie die aar betrekking op heeft ook niet meer waar. Men neemt alleen 

die informatie p die aansluit bij1 de eigen opvattingen en bij het eigen gedrag. 

Dit kan ertoe If iden dat men informatie over nadelen van het autogebruik 

of over alterna ·even voor autogebruik niet waarneemt en dat men niet alle 

beschikbare ve voermiddelen als reele optie ziet" (Steg & Kalfs 2000: 38). Van 

Exel (2003: 1) s uit hierbij aan. Hij stelt dat zolang de verplaatsing min of meer 

naar tevredenheid verloopt, we ongevoelig lijken voor kleine veranderingen in 

het gekozen alternatief en zelfs grotere veranderingen in andere alternatieven, 

die anders wellicht zouden leiden tot gedragsverandering. Volgens hem is de 

tevredenheid met ons huidige reisgedrag daarmee een belangrijke factor in 

de onveranderljjkheid van ons gedrag, dan wel heroverweging ervan. Ondanks 

deze ontwikkelingen liggen er echter zeker kansen voor het openbaar vervoer. 

In de volgende paragraaf zal op deze kansen worden ingegaan. 

3.5 Kansen voor openbaar vervoer voor beinvloeden van 
modal split 

Door de ontstane diffuse verplaatsingspatronen is het onmogelijk om voor 

iedereen op alle verplaatsingsrelaties aantrekkelijk openbaar vervoer te 

ontwikkelen. Om effectief de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer voor 

de keuzereiziger te kunnen verbeteren, is inzicht nodig in de vraag bij welk type 

verplaatsingen het openbaar vervoer het meest kansrijk is om als alternatief 

te worden gezien voor het gebruik van de auto. In deze paragraaf zal worden 

ingegaan op de kenmerken van deze verplaatsingen. Om voor de betreffende 

verplaatsingen uiteindelijk ook daadwerkelijk een alternatief te vormen, moet 

het openbaar vervoer zelf overigens ook nog eens aan bepaalde voorwaarden 

voldoen. Deze voorwaarden zullen in hoofdstuk 4 worden toegelicht. 

Nadelen bij gebruik auto 

In de vorige paragraaf is beschreven dat de keuze voor de autovaak isgebaseerd 

op gewoontegedrag en dat keuzereizigers, zolang een verplaatsing min of 

meer naar tevredenheid verloopt, ongevoelig lijken voor de kenmerken van de 

beschikbare alternatieven. Het gebruik van het openbaar vervoer wordt door 

keuzereizigers over het algemeen dan ook pas als alternatief meegenomen in 

het keuzeproces op het moment dater redenen zijn om het gebruik van de auto 

voor een bepaalde verplaatsing te heroverwegen. Uit diverse literatuur (o.a. 

Gommers et al. 2005; van Kooi & Kramer 2004: 37-38) kunnen drie belangrijke 

redenen voor heroverweging van het autogebruik worden onderscheiden: 

1. Een significante toename van de reistijd met de auto als gevolg van 

congestie en filevorming; 

2. moeilijkheden bij het vinden van een geschikte parkeerplek in de 

nabijheid van de bestemming; 

3. hoge parkeertarieven voor het parkeren. 

Het precieze moment waarop deze heroverweging gemaakt wordt, is voor ieder 

individu verschillend, maar het blijkt duidelijk dat de kansen van het openbaar 

vervoer daar zitten waar de zwaktes van het gebruik van de auto zitten. Dit 

onderstreept ook nog eens het nut om het verbeteren van het openbaar 

vervoer te combineren met flankerend beleid gericht op autobeperkende 

maatregelen. 

3. KANSEN VOOR OPENBAAR VERVOER IN EEN OP DE AUTO GEORIENTEERDE SAMENLEVING 
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Verplaatsingsmotieven 

Gezien de redenen voor heroverweging van het gebruik van de auto 

is het niet verwonderlijk dat uit onderzoek van de ANWB blijkt dat het 

concurrentievermogen van het openbaar vervoer ten opzichte van de auto 

vooral bij de motieven recreatief winkelen en werken het grootst is (Tertoolen 

& Weggemans 2002: 10). Verplaatsingen metals motief werken worden veelal 

gemaakt in de congestiegevoelige spitsperiode. Bij recreatief winkelen kunnen 

het moeilijk vinden van een geschikte parkeerplek en/of de hoge parkeertarieven 

in binnenstedelijk gebied een reden zijn om het openbaar vervoer te gebruiken, 

net als de congestievorming die kan ontstaan naar de parkeerlocatie toe. 

Volgens Beynen de Hoog & Brookhuis {2005: 3) is bij het reismotief recreatief 

winkelen de kans op een bewust keuzemoment aanmerkelijk groter dan bij 

gewoontegedrag rond dagelijkse verplaatsingsmotieven. Dit komt doordat de 

frequentie van het maken van de verplaatsing lager is en de bestemmingen 

wisselend kunnen zijn . Andere recreatieve activiteiten naast het winkelen 

waarbij door keuzereizigers gebruikt wordt gemaakt van het openbaar vervoer 

zijn culturele bezoeken en uitgaan, het bezoek aan erfgoed en het bezoek 

aan evenementen. Dit zijn bijna allemaal activiteiten die door hun ligging 

in stedelijke of zeer sterk stedelijke gebieden het gebruik van het openbaar 

vervoer aantrekkelijk maken (Harms 2006: 39). 

Voor de overige recreatieve verplaatsingen is het openbaar vervoer voor 

keuzereizigers vaak geen alternatief. Dit komt door de spre iding in tijd en ruimte 

van de recreatieve verplaatsingen. Bovendien is de bezettingsgraad van de auto 

bij recreatieve verplaatsingen relatief hoog, waardoor de prijs van de autorit 

meer kan concurreren met de prijs van het openbaar vervoer voor meerdere 

personen (AVV 2002: 33). 

In tegenstelling tot bij het motief recreatief winkelen wordt voor het motief 

boodschappen doen het openbaar vervoer maar door een zeer beperkt aantal 

keuzereizigers als alternatief gezien voor het autogebruik. Uit onderzoek van de 

ANWB blijkt het concurrentievermogen van het openbaar vervoer ten opzichte 

van de auto bij dit motief het minst groat is (Tertoolen & Weggemans 2002: 10). 

Behalve dat het natuurlijk gemakkelijker is om de (vaak zware) boodschappen 

met de auto te vervoeren dan met het openbaar vervoer, is dit ook te verklaren 

uit het feit dat het maken van de verplaatsing voor het doen van de dagelijkse 

boodschappen vrijwel altijd sneller is met de auto dan met het openbaar 

vervoer. Daarnaast maakt het doen van boodschappen eerder deel uit van een 

ketenverplaatsing. De AVV {2002 : 16) stellen dat ook bij verplaatsingen met het 

motief zorg het gebruik van het openbaar vervoer voor taakcombineerders geen 

alternatief is. Net als bij verplaatsingen met het motief boodschappen doen 

kan dit worden verklaard doordat het gebruik van de auto bij verplaatsingen 

met het motief zorg vrijwel altijd sneller is en doordat deze verplaatsingen ook 

veel eerder dee! uit maken van ketenverplaatsingen. 

DE ' LEESBMRHEID' VAN OPENBMR VERVOERROUTES IN DE STADSSTRUCTUUR 

De lengte van de verplaatsing 

Omdat niemand zijn herkomst en bestemming in een halte heeft, zal een 

openbaarvervoergebruiker altijd een voor-en een natransport hebben. Al gevolg 

hiervan kan het openbaar vervoer bij verplaatsingen korter dan vier kilometer 

over het algemeen niet concurreren met de auto. Het voor- en natransport heeft 

dan nog een te fors aandeel in de verplaatsing. Op verplaatsingen korter dan 

twee kilometer kan het openbaar vervoer om deze redenen niet concurreren 

met de fiets (Goudappel Coffeng 1997: 15-16). 

Gebruik van P+R of Transferium 

P+R en Transferia zijn overstappunten waar de keuzereiziger zijn auto kan 

parkeren en verder kan reizen met het openbaar vervoer. Volgens Van Kooi & 

Kramer {2004: 18) zijn de verschillen tussen beide type overstappunten echter 

beperkter dan de overeenkomsten, die bijvoorbeeld betrekking hebben op de 

gewenste kwaliteit van het aansluitende openbaar vervoer en de aanwezigheid 

van voldoende parkeerplaatsen. Op het moment dat het openbaar vervoer 

geen aantrekkelijk alternatief vormt voor de gehele verplaatsing, maar er wel 

een of meerdere redenen zijn om het gebruik van de auto op een deel van deze 

verplaatsing te heroverwegen, kan het gebruik van een overstappunt tijdens de 

verplaatsing een aantrekkelijk alternatief vormen. 

Van Kooi & Kramer {2004: 28-29) stellen dat er een onderscheid 

is te maken in herkomstoverstappunten, weideoverstappunten en 

bestemmingsoverstappunten. Herkomstoverstappunten zijn gelegen in de buurt 

van het beginpunt van de reis. Bij een herkomstoverstappunt is de bundeling 

van reizigers in het eerste dee! van de reis, de autoverplaatsing, terug te vinden. 

Vanaf het herkomstoverstappunt zijn de te bereiken bestemmingen met het 

Bestemmlng 

Verplaalslng: Auto ·· > bestemrnlngsoverstappunt -· > openbaar vervoer 

Herkornst 

Verplaatsing: Auto --> herkonnstoverstappunt --> openbaar vervoer 

Figuur 3.1: 2 type overstoppunten (geboseerd op Kooi en Kromer 2004: 28). 



openbaar vervo r zeer divers. Bestemmingsoverstappunten zijn gelegen in 

de buurt van he eindpunt van de reis. De herkomsten van de gebruikers zijn 

daarbij divers e het laatste deel van de reis wordt door de gebruikers met het 

openbaar vervo~r afgelegd. Weideoverstappunten zijn gelegen halverwege de 

reis en heeft zo el een divers aantal herkomsten als bestemmingen. 

Om succesvol e kunnen zijn moet het parkeren bij een overstappunt gratis 

of in ieder geva veel goedkoper zijn dan in de binnenstad (Gommers & van 

der Heijden 2003). Daarnaast is het van belang dat een overstappunt filevrij 

te bereiken is. Ell n overstappunt dat niet filevrij is te bereiken heeft nauwelijks 

kans van slagen CROW 2004: 32). Overstappunten moeten ook niet te dicht bij 

de belangrijkste bestemmingen gelegen zijn, anders is overstappen niet meer 

de moeite in rel~tie tot de rest van de reis (Gommers & van der Heijden 2003). 

Een voldoende grote afstand tussen een overstappunt en een binnenstad is 

ook noodzakelij om een negatief bijeffect van overstappunten te beperken. 

Een nadeel van overstappunten kan namelijk zijn dat reizigers die voorheen 

de gehele verpl atsing met het openbaar vervoer aflegden, nu met de auto 

naar het overst ppunt rijden en pas vanaf daar verder reizen per openbaar 

vervoer. Om dit ongewenste neveneffect te beperken, is het dus verstandig het 

overstappunt niet te dicht bij een stad aan te leggen (CROW 2004: 40). Wat 

nu precies de ideale afstand tussen een overstappunt en een binnenstedelijk 

gebied is, is niet concreet vast te stellen. Dit is namelijk sterk afhankelijk van de 

praktijksituatie (waar is er sprake van congestie? Hoe loo pt het wegennet? Waar 

is er ruimte voor ,realisatie? Waar is aantrekkelijk openbaar vervoer aanwezig 

of te realiseren ?) en zal dus per geval afzonderlijk moeten word en onderzocht. 

Om succesvol te kunnen zijn is het ook van belang dat een overstappunt op 

een logische locatie is gelegen in de route tussen herkomst en bestemming: de 

overstap en het voor- en natransport moeten als een verlengstuk voelen van 

de autoverplaatsing (o.a. Gommers & van der Heijden 2003; Van Kooi & Kramer 

2004: 32). De locatie van een overstappunt moet daarbij zo gekozen worden dat 

reizigers de belangrijkste eindbestemmingen zonder verder overstappen met 

het openbaar vervoer kunnen bereiken. Over het algemeen vinden mensen een 

overstap nog acceptabel; in het geval van een overstappunt is dat de overstap 

van auto op openbaar vervoer en vice versa. Elke overstap vergroot namelijk de 

onzekerheid en betekent dus een minpunt (CROW 2004: 32). 
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4. DE K NMERKEN VAN AANTREKKELIJIK STEDELIJK OPENBAAR VERVOER 

In het vorige oofdstuk is geanalyseerd bij welk type verplaatsingen het 

openbaar vervo r kansrijk is om door de keuzereiziger als geschikt alternatief 

te warden gezi n voor het gebruik van de auto. Voordat de keuzereiziger 

oak daadwerkel jk gebruik zal maken van het openbaar vervoer moet echter 

eerst aan drie v0orwaarden warden voldaan. Deze drie voorwaarden zullen in 

paragraaf 4.1 w~rden toegelicht. Uit deze drie voorwaarden zijn elf kenmerken 

van aantrekkelijf openbaar vervoer af te leiden. Bij het bespreken van de 

voorwaarden in paragraaf 4.1 zullen ze warden benoemd, in paragraaf 4.2 

warden ze verv lgens uitgewerkt. In paragraaf 4.3 wordt het belang van de 

verschillende kemmerken toegelicht. In paragraaf4.4 wordt vervolgens ingegaan 

op de onderlin' strijdige kenmerken. Tot slot van dit hoofdstuk wordt in 

paragraaf 4.5 in~egaan op de opbouw van een aantrekkelijk stedelijk openbaar 

vervoernetwerk I 

4.1 Orie v orwaarden waaraan moet zijn voldaan voordat 
het o enbaar vervoer gekozen wordt als vervoerswijze 

Voordat een otentiele reiziger gebruik zal maken van het openbaar 

vervoer voor ee gewenste verplaatsing, moet aan drie voorwaarden warden 

voldaan. Deze d ie voorwaarden zullen in deze paragraaf warden toegelicht. 

Per voorwaard wordt aangegeven aan welke kenmerken het openbaar 

vervoer moet v ldoen om aan deze voorwaarde te kunnen voldoen . De drie 

voorwaarden zij : 

1. Het op nbaar vervoer moet beschikbaar zijn voor het maken van 

de verp aatsing. 

Dit is een no~ al voor de hand liggende maar tegelijkertijd wel cruciale 

voorwaarde. Al~ het namelijk niet mogelijk is om een bepaalde gewenste 

verplaatsing ml t het openbaar vervoer te maken, zal men een andere 

vervoerswijze gef ruiken of de verplaatsing misschien zelfs niet kunnen ma ken. 

Het is dan oak n odzakelijk dat het openbaar vervoer een voldoende mate van 

beschikbaarheid heeft, zowel naar plaats als naar tijd. Het openbaar vervoer 

dient voldoendej nabij te zjjn en een ruime bedieningstijd te hebben, zodat 

een zo groat moFelijk gebied een zo lang mogelijke periode van de dag door 

openbaar vervodr ontsloten wordt. 

2. De poJ ntiele reiziger moet voldoende kennis hebben van de 

mogelijkheden die het openbaar vervoer biedt voor het ma ken van 

de verplaatsing. 

Voordat een potentiele reiziger het openbaar vervoer als optionele 

vervoerswijze mJe zal nemen in zijn keuzeproces dat voorafgaat aan het maken 

van een verplaatsing, moet hij zich er eerst bewust van zijn dat het openbaar 

vervoer een optie is voor het maken van de gewenste verplaatsing. De potentiele 

reiziger moet zic bewust zijn van het feit dat de gewenste bestemming oak 

met het openbaar vervoer is te bereiken. Voordat hij vervolgens gebruik zal 

maken van het openbaar vervoer moet het voor hem daarnaast oak inzichtelijk 

zijn op welke wijze deze bestemming met het openbaar vervoer is te bereiken. 

Het mag hem daarbij niet teveel moeite kosten om de gewenste verplaatsing 

met het openbaar vervoer te plannen. Wanneer het namelijk veel moeite en 

geestelijke inspanning kost om een verplaatsing met het openbaar vervoer 

te plannen, vormt dit een grate barriere voor het gebruik van het openbaar 

vervoer (Nielsen et al. 2005: 31). 

De kennis die iemand heeft over waar wat is te vinden en hoe daar te komen is 

onderdeel van iemands persoonlijke mental map (Downs & Stea 1977: 12)1. Een 

mental map is te definieren als: een persoonlijk georganiseerde representatie 

van een deel van de ruimtelijke omgeving. Het reflecteert de wereld zoals 

iemand denkt dat hij is (Downs & Stea 1977: 4). Het is dan ook van belang dat 

het openbaar vervoer onderdeel wordt van de mental map van de potentiele 

reiziger, zodat deze persoon inzicht heeft in de vraag welke bestemmingen 

(activiteitenplaatsen) met het openbaar vervoer zijn te bereiken en inzicht 

heeft in de vraag op welke wijze deze bestemmingen met het openbaar vervoer 

zijn te bereiken. 

Om bij te dragen aan het gemak waarmee het openbaar vervoer onderdeel 

wordt van iemands mental map is het van belang dat het openbaar vervoer 

aan een aantal kenmerken voldoet. Zo is in paragraaf 3.4 naar voren gekomen 

dat de keuzereizigers vaak gewoontegedrag hebben ontwikkeld wat betreft 

het gebruik van de auto en dat veel keuzereizigers daardoor niet snel zelf op 

zoek gaan naar informatie over de mogelijkheden die het openbaar vervoer 

biedt voor het maken van een gewenste verplaatsing. Juist voor deze groep is 

het dan oak van belang dat deze mogelijkheden duidelijk ' leesbaar' zijn in de 

ruimtelijke omgeving. Een voor de keuzereizigers belangrijk kenmerk waaraan 

het openbaar vervoer dan oak moet voldoen is dat de structuur van het 

openbaar vervoernetwerk duidelijk ' leesbaar' is in de ruimtelijke omgeving. 

Daarnaast is het oak van belang dat het openbaar vervoernetwerk van zichzelf 

een heldere en stabiele structuur heeft. Tot slot kan oak overzichtelijke en 

ge'integreerde reisinformatie bijdragen aan het gemak waarmee het openbaar 

vervoer onderdeel wordt van iemands mental map. 

3. Het openbaar vervoer moet het meest aantrekkelijke alternatief 

zijn voor het maken van de verplaatsing. 

Op het moment dat een potentiele reiziger voldoende kenn is heeft over de 

mogelijkheden die het aanwezige openbaar vervoernetwerk hem biedt voor 

het maken van de gewenste verplaatsing, moet het openbaar vervoer tenslotte 

als de meest aantrekkelijke vervoerswijze warden gezien voor het maken van 

de betreffende verplaatsing. 

1 Downs & Stea gebruiken de term cognitieve map en cognitieve mapping. 
Deze begrippen hebben echter dezelfde betekenis als de termen mental map 
en mental mapping, welke in dit rapport worden gebruikt. 
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In dit deel van het keuzeproces warden de kenmerken van de beschikbare 

vervoerswijzen voor het maken van de gewenste verplaatsing met elkaar 

vergeleken. Om tenslotte als meest aantrekkelijke vervoerswijze te warden 

gezien is het van belang dat een verplaatsing met het openbaar vervoer 

een concurrerende prijs, een concurrerende verplaatsingstijd van deur tot 

deur en een hoge betrouwbaarheid heeft. Daarnaast is het van belang dat 

een verplaatsing met het openbaar vervoer comfortabel, sociaal veilig en 

verkeersveilig is. Tot slot zijn ook een hoge frequentie, de nabijheid, een 

goede fysieke toegankelijkheid en een positief imago van belang voor de 

aantrekkelijkheid van een verplaatsing met het openbaar vervoer. 

4.2 Beschrijving van de elf kenmerken van aantrekkelijk 
openbaar vervoer 

Uit de vorige paragraaf blijkt dat er aan de hand van de drie toegelichte 

voorwaarden elf kenmerken zijn te onderscheiden die van invloed zijn op de 

aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer. In deze paragraaf warden deze 

elf kenmerken verder uitgewerkt. De elf kenmerken zijn voor keuzereizigers en 

captives hetzelfde. Er is tussen keuzereizigers en captives wel een verschil in 

belang dat aan de verschillende kenmerken wordt toegekend. Hier wordt in de 

volgende paragraaf dieper op ingegaan. 

1. Een grote mate van beschikbaarheid 

De mate van beschikbaarheid heeft betrekking op de nabijheid van openbaar 

vervoer, de periode van rijden en op de frequentie van de dienstregeling. 

• Het openbaar vervoer moet nabij zijn 

De nabijheid van het openbaar vervoer heeft betrekking op afstand of tijd 

die een reiziger kwijt is aan het voor- en natransport. De voor een reiziger 

maximaal aanvaardbare reisafstand of reistijd van het voor- en natransport is 

afhankelijk van de totale reisafstand, de totale reistijd en de vervoertechniek. 

Zo zijn reizigers over het algemeen bereid verder te lopen naar een trein- of 

metrostation dan naar een bushalte (KpW 2002). 

Ook kunnen persoonlijke kenmerken zoals mobiliteitsbeperkingen of de 

beschikbaarheid van alternatieve vervoerswijze een rol spelen bij de maximale 

reisafstand die men aanvaarbaar vindt voor het voor- en natransport. De 

maximaal aanvaarbare reistijd of reisafstand van het natransport is daarbij vaak 

beperkter dan die van het voortransport. Dit komt doordat een reiziger voor 

het natransport vaak minder vervoersalternatieven ter beschikking heeft dan 

voor het voortransport, wat zijn actieradius aan de bestemmingszijde beperkt. 

Deze maxima al aanvaardbare reistijd of reisafstandvan hetvoor-en natransport 

bepaalt de ontsluitende werking van een openbaar vervoerlijn. Wanneer een 

reiziger verwacht teveel tijd kwijt te zijn aan het voor- en/of natransport zal het 

openbaar vervoer geen interessante optie zijn. 

DE 'LEESBAARHEID' VAN OPENBAAR VERVOERROUTES IN DE STADSSTRUCTUUR 

• Een ruime bedieningstijd 

De bedieningstijd heeft betrekking op de periode van de dag waarop een 

bepaalde openbaar vervoersverbinding wordt geexploiteerd. lndien een 

bepaalde verplaatsing met het openbaar vervoer niet mogelijk is omdat er 

op het tijdstip van de heen- of terugreis geen openbaar vervoer meer rijdt, 

zal de potentiele reiziger de betreffende verplaatsing natuurlijk niet met het 

openbaar vervoer kunnen maken. 

• Een hoge frequentie van de dienstregeling 

Bij een voldoende hoge frequentie is het openbaar vervoer praktisch continu 

beschikbaar. Een hoge frequentie vergroot daarmee de vrijheid voor de 

(potentiele) reiziger om zelf het moment van vertrek te kiezen. De maximale 

wachttijd bij de halte blijft dangering. Ook zijn bij het overstappen tussen twee 

lijnen met een hoge frequentie de aansluitingen gegarandeerd. Bij een hoge 

frequentie van het stedelijk openbaar vervoer is tevens een snelle overstap 

vanuit de trein of de auto op het stedelijk openbaar vervoer gegarandeerd. 

Lijnen met een hoge frequentie zijn ook eenvoudiger te begrijpen. Men heeft 

immers geen informatie nodig oververtrektijden op de betreffende lijnen omdat 

men weet dat de maximale wachttijd beperkt zal zijn. Uit diverse literatuur 

bl ijkt dat reizigers een frequentie van minimaal 6 keer per uur als praktisch 

continu beschikbaar ervaren (o.a.: KpVV 2002; Nielsen et al. 2005: 99). Het is 

dan natuurlijk wel van belang dat deze 6 vertrekken per uur evenredig over de 

tijd zijn verdeeld, zodat er minimaal elke 10 minuten een vertrek is. 

2. De structuur van het openbaar vervoernetwerk moet duidelijk 

'leesbaar' zijn in de ruimtelijke omgeving 

Om bij te dragen aan het gemak waarmee het openbaar vervoer onderdeel 

wordt van iemands mental map is het van belang dat de structuur van het 

openbaar vervoernetwerk duidelijk 'leesbaar' is in de ruimtelij ke omgeving. 

De mate daarvan is afhankelijk van de identificeerbaarheid van het openbaar 

vervoer in relatie tot de inzichtelijkheid van de samenhang tussen de structuur 

van het openbaar vervoernetwerk en de stedelijke structuur. 

• Het openbaar vervoer moet duidelijk identificeerbaar zijn in de 

ruimtelijke omgeving 

Voordat een object een bruikbaar onderdeel kan worden van iemands mental 

map is het allereerst vereist dat het object identificeerbaar is (Lynch, 1960: 8). 

Het is dan ook van belang dat duidelijk identificeerbaar is waar in de ruimtelijke 

omgeving openbaar vervoer beschikbaar is. Om dit te bereiken is het weer van 

belang dat het duidelijk identificeerbaar is van welke routes het openbaar 

vervoer gebruik maakt en waar de haltelocaties liggen. 

De identiteit van een object heeft betrekking op de individualiteit en 

onderscheidbaarheid van een ruimtelijk object als afzonderlijke eenheid. 

Herkenbaarheid en benoembaarheid als afzonderlijk object zijn hierbij van 

wezenlijk belang (Buchli & Westrik (red.) 1989: 2). 



De identificeerb arheid van objecten in de ruimtelijke omgeving kan dan ook 

warden vergroo~ door deze objecten een herkenbare vorm te geven en door 

ervoor te zorge dat de objecten duidelijk ziichtbaar zijn (Downs & Stea 1977: 

77-79). De zicht aarheid van objecten is daarbij weer afhankelijk van de vorm, 

en van de ligginf· van deze objecten ten opzichte van de andere onderdelen 

van de stedelijk structuur. Ten aanzien van de identificeerbaarheid van het 

openbaar vervo r in de ruimtelijke omgeving kan dan ook warden gesteld dat 

het van belang i ~ dat de infrastructuur waarvan het openbaar vervoer gebruikt 

maakt, de haltelpcaties en de voertuigen een herkenbare vormgeving hebben 

en duidelijk zich~baar zijn in de ruimtelijke omgeving. 

Behalve via directe waarneming in de ruimtelijke omgeving is identificatie van 

een object ook j ogelijk via indirecte informatiebronnen zoals kaartbeelden. De 

informatievoorz 
1
ening wordt verderop als een apart kenmerk van aantrekkelijk 

openbaar vervoer behandeld. 

I 
Dat een duidelijke identiteit van het openbaar vervoer belangrijk is, blijkt ook 

uit een reizigers0nderzoek van Twuijver & Welschen (2002) onder 521 Haagse 

tram- en buspa 
1
sagiers. Uit dit onderzoek kwam namelijk naar voren dat de 

door de onopva lendheid van traditionele busverbindingen veel reizigers niet 

eens weten dat
1
de bus een alternatief is, waardoor de bus een deel van de 

potentiele reizi ers kan mislopen. Uit dit onderzoek bleek ook dat reizigers 

veronderstelden dat een bepaalde tramlijn frequenter reedt dan een deels 

parallel lopende busli~n, wat in de praktijk niet het geval bleek te zijn. 

• De samenhang tussen de structuur van het openbaar vervoernetwerk 

en de sf ~delijke structuur moet eenvoudig te begrijpen en te 

onthouren zijn 

o_m ee~ bruik9aa~ ond_e_rdeel te w~~den van iemands mental map mo~~ een 

obiect niet alleen 1dentificeerbaar z1Jn, het moet ook waarneembaar z1in op 

welke wijze dit bject samenhangt met andere onderdelen van de stedelijke 

structuur (Lynch 1960: 8). 

Ten aanzien v~n het openbaar vervoer betekent dit dat het van belang is 

dat een potenti~ le reiziger in staat is om de voor hem relevante herkomst- en 

bestemmingslodaties te ordenen ten opzichte van het aanwezige openbaar 

vervoernetwerk j Het gaat er hierbij niet zozeer om dat een potentiele reiziger 

honderd procen~ de lijnvoering van elke lijn uit zijn hoofd weet, maar wel dat 

hij weet op wel~· e wijze de voor hem relevante herkomsten en bestemmingen 

met elkaar wor en verbonden door het aanwezige openbaar vervoernetwerk. 

Daarbij is het o k van belang dat het voor hem inzichtelijk is bij welke halte 

hij moet instap~en, via welke route hij of zij het snelst, veiligst en/of meest 

comfortabel bij · eze vertrekhalte kan komen, bij welke halte hij eventueel moet 

overstappen, bij welke halte hij moet uitstappen en via welke route vanaf deze 

halte hij het sne st, veiligst en/of meest comfortabel de gewenste bestemming 

kan bereiken. 

Voor het verkrijgen van een eenvoudig te begrijpen en te onthouden 

samenhang tussen de structuur van het stedelijk openbaar vervoernetwerk en 

de stedelijke structuur is het ten eerste van belang dat de openbaar vervoerlijnen 

en de haltelocaties gekoppeld warden aan duidelijk herkenbare onderdelen van 

de stedelijke structuur. Dit betekent dat de openbaar vervoerlijnen duidelijk 

herkenbare routes2 moeten volgen. Dit zijn routes met een sterke identiteit 

en een duidelijke orientatie. De haltelocaties moeten daarbij zoveel mogelijk 

liggen in de directe nabijheid van duideljjk herkenbare knooppunten3 of 

duidelijk herkenbare gebouwen. Door het openbaar vervoer te koppelen aan 

deze herkenbare onderdelen van de stedelijke structuur kan het profiteren van 

de herkenbaarheid van deze elementen en zal het voor de potentiele reizigers 

eenvoudiger zijn om de ligging van het openbaar vervoer ten opzichte van de 

andere onderdelen van de stedelijke structuur te begrijpen en te onthouden. 

Ten aanzien van de lligging van de haltelocaties is het daarnaast van belang 

dat de haltes voor tegengestelde richtingen op een lijn zo dicht mogelijk bij 

elkaar liggen. Het geven van een herkenbare naam aan een halte kan de relatie 

benadrukken tussen de halte en een belangrijke bestemming die door de halte 

ontsloten wordt. 

Tot slot is het ook van belang dat het openbaar vervoernetwerk op zichzelf 

eenvoudig te begrijpen en te onthouden is. Dit betekent dan ook dat het 

openbaar vervoernetwerk van zichzelf een heldere en stabiele structuur moet 

hebben. Aangezien dit ook als een afzonderlijk kenmerk van aantrekkelijk 

openbaar vervoer is te zien, zal dit kenmerk nu afzonderlijk warden toegelicht. 

3. Een heldere en stabiele structuur van het openbaar vervoernetwerk 

zelf 

Waar het vorige kenmerk gericht is op het inzichtelijk maken van de samenhang 

tussen de structuurvan het openbaarvervoernetwerk en de stedelijke structuur, 

heeft dit kenmerk tot doel de structuur van het openbaar vervoernetwerk 

zelf inzichtelijk te maken. Een heldere en stabiele structuur van het openbaar 

vervoernetwerk zorgt er voor dat het openbaar vervoernetwerk van zichzelf 

eenvoudig te begrijpen en te onthouden is. Het draagt daarmee bij aan het 

gemak waarmee het openbaar vervoer onderdeel wordt van iemands mental 

map en vergroot (zodoende) het gemak waarmee een verplaatsing met het 

openbaar vervoer is te plannen. Er is wel een relatie tussen beide kenmerken. 

2 Routes: de lineaire elementen waarlangs men zich kan verplaatsten zoals de 
wegen, spoorbanen, fiets- en voetpaden (Lynch, 1960: 47). 

3 Knooppunten: de brandpunten van activiteit in een bepaald gebied. Dit 
kunnen zowel verkeerskundige knooppunten zijn waar men beslissingen 
moet maken over de te vervolgen route, zoals kruispunten van wegen of 
stations, alsook functionele verdichtingen van activiteiten, zoals een 
concentratie van voorzieningen die het hart van een buurt vormen (Lynch, 
1960: 47). 
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Wanneer het openbaar vervoernetwerk namelijk van zichzelf een eenvoudig 

te begrijpen en te onthouden structuur heeft, zal dit ook bijdragen aan de 

inzichtelijkheid van de samenhang tussen de structuur van het openbaar 

vervoernetwerk en de stedelijke structuur. Een heldere en stabiele structuur 

van het openbaar vervoernetwerk zelf zal er echter niet per definitie toe leiden 

dat de relatie met de stedelijke structuur inzichtelijk is. 

• De verschilfende moda/iteiten moeten zoveel mogelijk een systeem 

vormen 

Om te beginnen is het voor het verkrijgen van een heldere en stabiele 

structuur van het netwerk van belang dat de verschillende modaliteiten zoveel 

mogelijk een systeem vormen. De verschillende modaliteiten moeten elkaar 

aanvullen en versterken, en niet elkaar beconcurreren. Dit heeft niet alleen 

betrekking op verschillende openbaar vervoersmodaliteiten onderling, maar is 

ook van toepassing op de integratie van het openbaar vervoernetwerk met het 

langzaam verkeer en het autoverkeer (KpW 2002). De onderlinge integratie 

van de verschillende modaliteiten kan versterkt worden door onder andere 

te zorgen voor goede aansluitingen van de verschillende systemen op elkaar, 

het fysiek integreren van verschillende modaliteiten in een knooppunt, het 

integreren van tarieven zodat een reiziger voor de gehele reis maar eenmaal 

hoeft af te rekenen en het integreren van informatie over de verschillende 

diensten. 

• Aanwezigheid van een duidelijke hierarchie binnen het totale 

openbaar vervoernetwerk 

Ondanks dat het van belang is om de verschillende modaliteiten zoveel 

mogelijk te integreren, is het voor het verkrijgen van een heldere structuur 

van het totale netwerk echter ook van belang dat daarbinnen een duidelijke 

hierarchie aanwezig is. Op een bepaald schaalniveau functioneert een systeem 

als ruggengraat. De onderliggende systeemniveaus hebben een toe- en 

afvoerende functie (KpVV 2002). 

• Zo min mogelijk overlapping van de ontsluitingsgebieden van 

verschillende /ijnen 

Voor de helderheid van het openbaar vervoernetwerk is het ten derde van 

belang dat het netwerk uit een zo beperkt mogelijk aantal lijnen bestaat. Hoe 

meer lijnen, hoe meer verschillende dienstregelingen er zijn en hoe meer 

inzicht nodig is in de precieze lijnvoering van de verschillende lijnen (Nielsen 

et al. 2005: 104-109). In de praktijk betekent dit dat de verschillende lijnen 

op een bepaald schaalniveau elkaar zo min mogelijk moeten overlappen qua 

ontsluitingsgebied. Dit kan worden bereikt door lijnen met een overlappend 

ontsluitingsgebied zoveel mogelijk te bundelen . 
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• Een stabie/e structuur van het netwerk 

Het is van belang dat de structuur van het openbaar vervoernetwerk over de 

verschillende perioden van de dag, de week en het jaar zo stabiel mogelijk blijft. 

Hiervoor is het van belang dat een openbaar vervoerlijn ten aller tijde dezelfde 

route en halteplaatsen heeft. lndien dit niet het geval is, is het beter om de lijn 

op te delen in meerdere lijnen. Hoe stabieler de structuur van het netwerk is, 

hoe eenvoudiger het netwerk te begrijpen en te onthouden is. (Nielsen et al. 

2005: 94- 95). Ook een duidelijke regelmaat in het vertrekschema draagt bij 

aan een eenvoudig te begrijpen en te onthouden netwerk. 

4. Overzichtelijke en gei"ntegreerde reisinformatie 

Overzichtelijke en ge'integreerde reisinformatie kan de (potentiele) reiziger 

voorzien van informatie die van nut is voor de vorming van zijn mental map. 

Overzichtelijke en ge'integreerde reisinformatie is dan ook te zien als een 

aanvulling op de directe waarneming in de omgeving. Het kan helpen bij de 

identificatie van een openbaar vervoerlijn of een haltevoorziening. Het kan ook 

bijdragen aan het vergroten van het inzicht dat een potentiele reiziger heeft in 

de samenhang tussen de structuur van het openbaar vervoernetwerk en de 

stedelijke structuur en het vergroten van het inzicht dat een potentiele reiziger 

heeft in de opbouw van de structuur van het openbaar vervoernetwerk zelf. 

Vooral reisinformatie in de vorm van overzichtelijke plattegronden kan 

hieraan bijdragen. Plattegronden communiceren informatie over de ruimtelijke 

omgeving en kunnen daarbij informatie tonen over ruimtelijke relaties die in 

het echt niet eenvoudig waar te nemen zijn (Passini 1984: 143 -146). Naast 

plattegronden zijn natuurlijk ook andere vormen van reisinformatie van belang 

zoals informatie over vertrektijden en informatie over reiskosten. 

Reisinformatie is zowel van belang tijdens de verplaatsing als tijdens 

het keuzeproces vooraf. "Vooral de keuzereiziger wil in aanvulling op de 

informatie die hij of zij thuis krijgt, onderweg actueel ge'informeerd worden 

de reismogelijkheden" (van Kooi & Kramer 2004: 32). Grotenhuis, Rietveld & 

Wiegmans (2005 : 4) stellen dat informatie de meeste potentie heeft om het 

keuzegedragte be.invloeden wanneer gegevens van verschillende vervoerwijzen 

ge'integreerd zouden worden. Om keuzereizigers te be.invloeden is het dan ook 

van belang dat reisinformatiesystemen voor auto en openbaar vervoer naar 

elkaar toe groeien. Zo worden reizigers zich eerder bewust van alternatieve 

reismogelijkheden met het openbaar vervoer. Chorus (2004: 13) stelt 

hierbij dat de keuzereiziger enkel met informatie over het openbaar vervoer 

geconfronteerd dient te worden in de gevallen dat de openbaar vervoer optie 

inderdaad een aantrekkelijk alternatief vormt voor de auto. "Een dienst die deze 

kenmerken verenigt kan de acquisitie van OV informatie onder weloverwogen 

automobilisten stimuleren, en kan zo indirect helpen bij het tegengaan van 

de ontwikkeling van gewoontegedrag in deze groep automobilisten" (Chorus 

2004: 13). 



Oat reisinform1tie belangrijk is, blijkt wel uit een onderzoek dat gehouden is 

door de Provine e Noord Brabant. Uit dit onderzoek blijkt dat slechts 11% van 

de inwoners wel eens informatie krijgt over waar, wanneer en hoe de bus tegen 

we Ike prijs is te tbruiken, terwijl meer dan 50% zegt deze informatie belangrijk 

te vinden. Uit e n parallelonderzoek met het accent op een bepaalde buslijn 

blijkt dat men ehoefte heeft aan toegespitste eenvoudige informatie (op 

oogopslagniveat en aan informatie over aansluitingen. Men geeft aan dit op 

het moment all aal veel te ingewikkeld en/of gebrekkig te vinden (Tertoolen 

& Uum 2005: 2). 

s. Een co~currerende verplaatsingstijd van deur tot deur en een hoge 

betrouJtbaarheid 

Om als alterna/·ef te fungeren voor het gebruik van de auto op een bepaalde 

verplaatsing is I et noodzakelijk dat de tijd die het kost om een bepaalde 

verplaatsing me het openbaar vervoer af te leggen concurrerend is ten 

opzichte van de tijd die het kost om deze verplaatsing met de auto te maken. 

Er is hierbij een onderscheid te maken tussen de objectieve reistijd en de 

subjectieve reisti"d. 

voortronsporttiJd wochttijd I rittijd I oveistopliJd I rittijd 11 notronsportlljd I 

rels1ild I I 
verplootsinastijd I 

Tobe/ 4.1: verplaatsir gscampanenten: gebaseerd op Van den Heuve/ 1997: 2 7. 

• De obje . tieve verplaatsingstijd 

De objectieve Jerplaatsingstijd betreft de werkelijke tijd die het kost om de 

verplaatsing te taken. De objectieve verplaatsingstijd van een verplaatsing 

met het openba r vervoer wordt be"invloed door de tijd die nodig is voor voor

en natransport, achttijd, de werkelijke rittijd met het openbaar vervoer en 

eventueel overst ptijd. 

De tijd van h voor- en natransport is afhankelijk van de af te leggen 

afstand naar resf ectievelijk vanaf de halte, in combinatie met de beschikbare 

mogelijkheden o deze afstand af te leggen. Voor het natransport heeft een 

reiziger over het lgemeen minder vervoersmiddelen ter beschikking dan voor 

het voortranspor . 

Belangrijke fact ren die de rittijd met het openbaar vervoer zelf be'invloeden 

zijn de directhe'd van de lijnvoering en de gemiddelde snelheid van het 

voertuig. De gem ddelde snelheid van het voertuig wordt weer belnvloed door 

de kenmerken v n het voertuig zelf, eventuele voorkeursbehandelingen (vrije 

baan, voorrangs egeling bij verkeersregelinstallaties), de onderlinge afstand 

tussen de haltes n de halteringstijden. 

Ten aanzien va de halteringstijden geldt volgens Goudappel Coffeng {1997: 

16) dat bij een bus met toegangscontrole door chauffeur gerekend moet 

worden op 7 sec nden instaptijd per reiziger. Op het moment dat reizigers bij 

alle deuren kunnen in- en uitstappen kunnen volgens Goudappel Coffeng 2 tot 

3 reizigers per se onde worden verwerkt. 

Van Kooi & Kramer (2004: 32) stellen dat volgens veel onderzoek het openbaar 

vervoer wat betreft de verplaatsingstijd concurrerend is ten opzichte van de 

auto als de totale verplaatsingstijd met het openbaar vervoer niet langer is 

dan 1,5 keer de verplaatsingstijd met de auto, maar dat nieuwe inzichten en 

resultaten uit de eerste studies naar betrouwbaarheid van verplaatsingstijden 

indiceren dat de reiziger niet kan worden verleid gebruik te maken van het 

openbaar vervoer indien de verplaatsing met OV langer duurt dan de totale 

verplaatsing per auto4
• 

• De subjectieve verp/aatsingstijd en de betrouwbaarheid 

De subjectieve verplaatsingstijd heeft te maken met de perceptie van de tijd. 

Ten aanzien van de subjectieve verplaatsingstijd is het om te beginnen van belang 

dat niet alle tijdselementen even zwaar worden meegeteld door de reiziger. Een 

(potentiele) reiziger laat de wachttijd over het algemeen zwaarder meewegen 

dan de voor- en natransporttijd, die weer zwaarder mee wordt gewogen dan de 

rittijd met het voertuig. Het precieze gewicht dat een reiziger toekent aan deze 

tijdsaspecten is afhankelijk van kwalitatieve elementen zoals het wachtcomfort 

en daarnaast ook afhankelijk van persoons- en verplaatsingskenmerken (Arts 

1997: 46). Het gewicht dat reizigers leggen op de wachttijd benadrukt ook nog 

maar eens het belang van een hoge frequentie. 

Voor de tijdsbeleving is het van belang dat de (potentiele) reiziger het idee 

heeft dat de route die hij aflegt met het openbaar vervoer van herkomst naar 

bestemming logisch, direct en gestrekt is, dus zonder omwegen (Van Kooi & 

Kramer 2004: 32). Daarnaast kunnen bijvoorbeeld een vrije baan voor het 

openbaar vervoer of voorrangsregelingen bij verkeersregelinstallaties de 

reiziger een visuele bevestiging geven dat hij of zij sneller is dan met de auto. 

Een vrije baan en voorrangsregelingen dragen er ook toe bij dat het andere 

verkeer een minimale invloed heeft op de rittijd met een voertuig. Dit komt weer 

ten goede aan de betrouwbaarheid, die ook van invloed is op de subjectieve 

verplaatsingstijd. Volgens Exel (2003: 2) leidt onbetrouwbaarheid namelijk tot 

stress bij reizigers. Volgens hem is vertraging dan ook, onafhankelijk van de 

omvang, een bron van ontevredenheid. 

Het weergeven van actuele vertrektijden bij een halte geeft reizigers het 

idee dat de bus, tram of metro beter op tijd rijdt en kan daarmee dan ook de 

subjectieve betrouwbaarheid van het openbaar vervoer vergroten. Daarnaast 

hoeft een reiziger bij een hoge betrouwbaarheid van de reistijd minder tijd 

te reserveren voor eventuele vertragingen (van den Broeke, van der Horst & 

Schotanus 2004: 7-8). 

4 Van Kooi & Kramer (2004: 32) spreken in hun rapport over reistijd in plaats 
van verplaatsingstijd. In dit rapport wordt echter gekozen voor de term 
verplaatsingstijd omdat dit de tijd is van de gehele verplaatsing. De term 
reistijd wordt in dit rapport gedefinieerd als de tijd tussen de aankomst bij 
de vertrekhalte en het, na eventueel overgestapt te zijn, uitstappen bij de 
aankomsthalte nabij de bestemming. 
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Een ander belangrijk aspect dat de subjectieve verplaatsingstijd be"invloedt, is 

het comfort van de reis. Het is minder vervelend een kwartier comfortabel te 

kunnen reizen dan een kwartier te moeten staan {Gille & Rienstra, 2002). Het 

kenmerk comfort zal nu onder een apart subkopje warden behandeld. 

6. Comfortabel 

Een verplaatsing met de auto is vaak comfortabel. Om te kunnen concurreren 

met het gebruik van de auto moet een verplaatsing met het openbaar vervoer 

oak comfortabel zijn. Hiervoor is het van belang dat zowel de reis met het 

voertuig, de halte alsook het voor- en natransport comfortabel zijn. 

• Comfortabel voor- en natransport 

Een comfortabele reis met het openbaar vervoer begint en eindigt met een 

comfortabel voor - en natransport. Een comfortabel voor- en natransport per 

fiets of te voet kan warden bereikt door te zorgen voor een vlakke bestrating, 

beperkte hoogteverschillen, beperkte verkeershinder en beperkte weershinder. 

Naast deze aspecten is oak de attractiviteit van de omgeving van invloed op het 

comfort van een wandeling of fietstocht naar een halte toe. Mensen vinden het 

minder erg een stuk te lopen of te fietsen in een attractieve omgeving dan in 

een niet attractieve omgeving. 

• Een comfortabele ha/te 

Oak het comfort van de halte is belangrijk. Een comfortabele halte zorgt voor 

voldoende beschutting tegen weersinvloeden als regen en wind, heeft een 

comfortabele zitmogelijkheid en heeft goede verlichting. Daarnaast is oak de 

aanwezigheid van een klok van belang. Deze klok kan de reiziger een gevoel van 

rust en houvast geven, de basis van comfort (KpVV 2006: 31). 

• Een comfortabele rit 

Een comfortabele rit geeft de mogelijkheid de tijd nuttig te besteden; een 

groat voordeel ten opzichte van de auto (KpW 2002). Belangrijke aspecten die 

betrekking hebben op het comfort tijdens de rit zijn een grate kans op een 

zitplaats, een comfortabele zitplaats met eventueel voldoende ruimte om iets 

te lezen, klimaatbeheersing in het voertuig, het rijcomfort van het voertuig, en 

een comfortabele rijstijl van de bestuurder. 

7. Een goede fysieke toegankelijkheid 

Ten aanzien van de toegankelijkheid is het ten eerste noodzakelijk dat 

(potentiele) reizigers de halte goed kunnen bereiken. Dit geldt oak voor 

reizigers in een rolstoel of met en rollator of wandelwagen. Dit betekent 

dat vanuit de halte het ontsluitingsgebied optimaal wordt ontsloten met 

goed begaanbare voetgangersinfrastructuur en, afhankelijk van de grootte 

van het ontsluitingsgebied van de halte, fietsinfrastructuur en zelfs auto

infrastructuur. 
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lndien dit gezien de grootte van het ontsluitingsgebied gewenst is, dienen 

er voldoende fietsparkeervoorzieningen bij een halte aanwezig te zijn. 

Bij overstappunten (P+R en transferia) dienen er natuurlijk voldoende 

parkeerplaatsen aanwezig te zijn. 

Voor de halte zelf is het van belang dat het perron voldoende breed is, de 

bestrating goed is en dat er geen obstakels zijn die de manoeuvreerruimte 

van mensen beperken. Voor een goede toegankelijkheid van de voertuigen 

is een gelijkvloerse instap noodzakelijk. Dit is niet alleen noodzakelijk voor 

gehandicapten en sommige ouderen, maar is daarnaast oak handig voor 

mensen met een kinderwagen of een koffer. Een gelijkvloerse instap verkort 

tevens het in- en uitstappen, wat weer ten goede komt aan de reistijd {KpW 

2006: 24-26). 

8. Sociaal veilig 

Een verplaatsing met het openbaar vervoer moet sociaal veilig zijn, zowel 

tijdens de rit zelf alsook tijdens het voor- en natransport en het wachten bij de 

halte. Er is hierbij een onderscheid te maken tussen de objectieve veiligheid (het 

werkelijke aantal 'slachtoffers') en de subjectieve veiligheid, welke betrekking 

heeft op het veiligheidsgevoel van de reiziger. Volgens de AVV (Maart 2005: 24) 

zijn burgers van mening dat sociale onveiligheid vooral speelt in het openbaar 

vervoer en minder in het autoverkeer. Dit benadrukt het belang van dit aspect 

voor het openbaar vervoer. 

• Een sociaal veilig voor- en natransport 

Voor het verkrijgen van sociaal veilige voor- en natransportroutes is het 

van belang dat er toezicht is op deze routes. Toezicht kan warden verkregen 

door een menging van verkeerssoorten op een route en door een menging 

van functies aan de route waardoor er altijd andere personen op straat zijn of 

zicht hebben op de straat. Daarnaast is het van belang dat de voetgangers en 

fietsers overzicht hebben op de omgeving. Dit kan warden bereikt door het 

minimaliseren van zichtbelemmeringen. Bij beide aspecten is de aanwezigheid 

van goede verlichting natuurlijk oak belangrijk. Als laatste is het wenselijk dat 

voetgangers en fietsers meerdere routes kunnen kiezen om hun bestemming 

te bereiken. 

• Socia/e veiligheid bij haltes en overstappunten 

Het KpVV {2006: 28-30) onderscheidt een aantal aspecten die positief 

bijdragen aan de sociale veiligheid van haltes en overstappunten: 

De aanwezigheid van andere mensen: hierdoor voelen mensen zich 

niet alleen veiliger, in de praktijk blijkt dat reizigers in gezelschap 

minder vaak lastig gevallen warden dan mensen alleen. 

Een positieve beleving van de ruimte om de halte heen: dit 

betekent geen rommel op straat, geen graffiti en goed onderhouden 



haltes, bestrating, bebouwing, groenvoorzieningen en andere 

inrichti gselementen. Deze zaken geven de reiziger namelijk een 

onpre~· g gevoel. 
Zichtba rheid op de omgeving en zicht vanaf de omgeving op de halte: 

dit kan bereikt worden door onder andere een goede verlichting en 

een go d halteontwerp. 

De aan~ezigheid van voldoende (= minimaal 2) uitwegen bij abri's en 

wachtrE1l1imtes: dit is om te voorkomen dat de reiziger een 'opgesloten' 

gevoel rijgt. 

Een vo van toezicht: fysiek toezicht is bij overstappunten eventueel 

nog w~ete realiseren. Permanent fysiek toezicht bij elke individuele bus

en tra halte zal in de praktijk echter niet mogelijk zijn. Alternatieven 

zijn on er andere camerabewaking en het aanbrengen van een SOS 

zuil. 00k kan bijvoorbeeld de aanwezigheid van woonbebouwing 

zorgen t oor een vorm van informeel toezicht. 

Voor de aant+kkelijkheid van overstappunten (P+R en Transferia) is niet 

alleen toezicht ©p de reiziger gewenst, maar blijkt ook toezicht op de auto 

van belang, eve tueel in de vorm van camerabewaking. lndien bij een halte 

fietsparkeervoornieningen aanwezig zijn is het gewenst dat deze voorzien zijn 

van een anti-die stalvoorziening. 

• Sociale eiligheid tijdens de rit 

Aspecten die <ife sociale veiligheid tijdens de rit met het voertuig positief 

be'invloeden zijnl de aanwezigheid van een conducteur of de aanwezigheid van 

camerabewakin1. Aspecten die het veiligheidsgevoel tijdens de rit negatief 

kunnen be'invlo den zijn rommel, graffiti en andere uitingen van vandalisme. 

9. veilig 

Behalve sociaa veilig moet een verplaatsing met het openbaar vervoer ook 

verkeersveilig zij . Ook bij de verkeersveiligheid is er een onderscheid te maken 

tussen de objec eve en de subjectieve veiligheid. 

Ten aanzien va de verkeersveiligheid van het voor- en natransport is het van 

belang hetaanta ontmoetingen van fietsers en voetgangers met het autoverkeer 

te minimalisere . Op plaatsen waar voetgangers en fietsers het autoverkeer 

kruisen, moet orden gezorgd voor verkeersveilige oversteekvoorzieningen. 

Het is daarbij bilangrijk om op drukke wegen minimaal een verkeersveilige 

oversteekvoorzi ning in de directe nabijheid van een haltevoorziening te 

realiseren. Bij v lijwel alle haltes moeten alle reizigers of bij het instappen of 

bij het uitstapptn namelijk een keer de weg over steken. Hoe verder deze 

oversteekvoorzi ning van de halte ligt, des te meer mensen de weg 'onveilig' 

zullen oversteke om zo het omlopen te beperken. 

lndien bij een ~alte fietsparkeervoorzieningen worden geplaatst, dienen deze 

bij voorkeur te Ii gen aan de wegkant waar de meeste reizigers instappen. Dit 

kan voorkomen dat reizigers na het stallen op het laatste moment de weg over 

rennen om hun bus of tram te halen (KpW 2006: 28). 

Tot slot dient er bij haltes voldoende ruimte te zijn voor reizigers om veilig uit 

te kunnen stappen zonder daarbij het risico te lopen ondersteboven te worden 

gereden door een fietser of een auto. Ook dient de haltelocatie voldoende 

breed te zijn voor reizigers om veilig te kunnen wachten. 

10. Een concurrerende prijs 

De prijs van de reis per openbaar vervoer moet concurrerend zijn met de prijs 

van de reis met de auto, ook als met meerdere personen samen gereisd wordt. 

Ervaringen in het buitenland leren dat de prijs voor het openbaar vervoer niet 

hoger mag zijn dan de brandstof- en parkeerkosten van de auto (KpW 2002). 

Automobilisten zijn namelijk geneigd alleen de kosten van de verplaatsing 

zelf mee te nemen in het afwegingsproces. Kosten van verzekeringen, 

van onderhoud, afschrijvingskosten en andere vaste kosten worden in dit 

afwegingsproces namelijk niet meegenomen {Vuchic 2005: 535). 

Het KpVV {2002) stelt daarbij dat het openbaar vervoer gevoeliger is voor 

prijsverhoging dan de auto. "Als de prijs voorbenzine stijgt, wordt er niet minder 

auto gereden, wel minder biefstuk gegeten. Neemt de prijs van het OV toe, dan 

leidt dit tot uitval van de vraag" (KpVV 2002). Uit de praktijk blijkt echter ook 

dat een duidelijke afname van de prijs veel extra reizigers kan trekken en ook 

keuzereizigers kan overhalen vanuit de auto in het openbaar vervoer te stappen. 

Vooral piekkaartjes, meereiskorting en gratis openbaar vervoer lijken hierin 

succesvol (KpVV 2002; AW januari 2005). De aantrekkelijkheid van piekkaartjes 

zit hem overigens niet a Ileen in de prijs. Een simpele tariefstructuur draagt ook 

bij aan de eenvoud waarmee het openbaar vervoer is te gebruiken. 

11. Een positief imago 

Tot slot is het van belang dat het openbaar vervoer een positief imago heeft. 

Men moet erin gezien willen worden. Hulster & Lutje Schipholt (2003: 7-8) 

stellen dat de status en het imago van een product in de eerste plaats niet 

worden bepaald door hoe het eruit ziet maar door de maatschappelijke status 

van degene die het consumeert. De uitdaging is volgens hen dan ook om een 

proces van gentrification op gang te brengen door van het OV iets te maken 

waarmee ook welvarender bevolkingsgroepen zich willen identificeren. Dit 

zal alleen mogelijk zijn indien het openbaar vervoer voldoet aan de hierboven 

beschreven kenmerken. 

Hulster & Lutje Schipholt (2003: 9) wijzen echter ook op een aanvullende 

mogelijkheid om dit te bereiken: het toevoegen van een expressieve waarde 

aan een product waarmee dit product een eigen waarde krijgt. Door middel 

van imagineering kan getracht worden van openbaar vervoer een meer 

expressioneel goed te maken. 
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In de huidige tijd staat namelijk niet zozeer het verkopen van een product met 

tastbare instrumentale eigenschappen centraal, maarveel meer het creeren van 

ontastbare ervaringen, die subjectief worden beleefd door de consumenten. 

De doelstelling van imagineering is dan ook het realiseren van een positieve 

stemming bij de gebruiker en als gevolg daarvan een positieve beoordeling van 

het product. Het gaat erom de consument werkelijk te raken en aan te sluiten 

bij zijn waardesysteem (Nijs & Peters 2004). Aspecten die hier bij het openbaar 

vervoer aan kunnen bijdragen zijn de uitstraling van haltes en voertuigen en 

een goede verzorging van de communicatie. 

4.3 Het belang van de verschillende kenmerken 

Ten aanzien van de zojuist beschreven kenmerken geldt dat ze allemaal 

belangrijk zijn voor het bereiken van een aantrekkelijk totaalproduct. Openbaar 

vervoer dat aantrekkelijk geprijsd is maar een lage reissnelheid heeft en totaal 

niet comfortabel is, is een stuk minder aantrekkelijk dan openbaar vervoer dat 

niet alleen laag geprijsd is maar ook nog eens een hoge reissnelheid heeft en 

wel comfortabel is. Om het openbaar vervoer aantrekkelijk te ma ken, moet dan 

ook aan alle beschreven aspecten voldoende aandacht worden besteed. Toch 

worden sommige kenmerken soms belangrijker gevonden dan andere. Deze 

hierarchie is echter nietvooriederindividu bij iedere verplaatsing hetzelfde, maar 

afhankelijk van zowel verplaatsingskenmerken als van persoonskenmerken. Het 

belang van de verschillende kenmerken zal nu worden toegelicht aan de hand 

van de drie in paragraaf 4.1 beschreven voorwaarden waaraan moet worden 

voldaan voordat het openbaar vervoer gekozen zal worden als vervoerswijze. 

4.3.1 Het belang van de kenmerken ten aanzien van de beschikbaarheid 

van het openbaar vervoer 

De eerste voorwaarde die in paragraaf 4.1 is beschreven, heeft betrekking op 

de beschikbaarheid van het openbaar vervoer. Er is gesteld dat het openbaar 

vervoer voldoende nabij dient te zijn en een ruime bedieningstijd moet hebben. 

Wat voor iemand voldoende nabij is of een voldoende ruime bedieningstijd 

is, verschilt per reiziger. De een zal gezien zijn mogelijkheden in staat zijn een 

grotere afstand af te leggen bij het voor- en natransport dan de ander. Deze 

maximale afstand die een individu af kan leggen bij het voor- en natransport 

is afhankelijk van zowel de vervoermiddelen die deze persoon ter beschikking 

heeft als van eventuele mobiliteitsbeperkingen. Daarnaast zal de een op andere 

tijdstippen willen reizen, bijvoorbeeld 's avonds laat, dan de ander. 

Op het moment dat het openbaar vervoer niet beschikbaar is binnen de 

maximaal mogelijke afstand die een persoon af kan leggen voor het voor- en 

natransport, of niet beschikbaar is op het tijdstip waarop deze persoon een 

bepaalde verplaatsing kan maken, is het voor deze persoon niet mogelijk om de 

betreffende verplaatsing met het openbaar vervoer te maken. 

DE ' LEESBAARHEID' VAN OPENBAAR VERVOERROUTES IN DE STADSSTRUCTUUR 

De nabijheid van het openbaar vervoer en de bedieningstijd zijn dan ook beide 

cruciale en daardoor belangrijke kenmerken. Het is hierbij belangrijk om een 

onderscheid te maken tussen de maximaal mogelijke afstand die iemand af 

kan leggen bij het voor- en natransport en de maximale afstand die een 

persoon bereid is om af te leggen. Deze laatste kan namelijk beperkter zijn 

dan de maximaal mogelijke afstand. Zodoende be"invloedt de nabijheid van het 

openbaar vervoer ook de aantrekkelijkheid van de verplaatsing zelf. 

4.3.2 Het belang van de kenmerken ten aanzien van het inzichtelijk 

maken van de verplaatsingsmogelijkheden die het openbaar 

vervoer biedt 

De tweede voorwaarde die is beschreven in paragraaf 4.1 heeft betrekking 

op het feit dat een potentiele reiziger voldoende kennis moet hebben van 

de verplaatsingsmogelijkheden die het aanwezige openbaar vervoer biedt. 

De potentiele reiziger moet zich bewust zijn van het feit dat de gewenste 

bestemming ook met het openbaar vervoer is te bereiken en het moet voor hem 

ook inzichtelijk zijn op welke wijze deze bestemming met het openbaar vervoer 

is te bereiken. Ten aanzien van deze voorwaarde is gesteld dat het van belang 

is dat de structuur van het openbaar vervoernetwerk duidelijk 'leesbaar' is in 

de ruimtelijke omgeving, dat het openbaar vervoernetwerk van zichzelf een 

heldere en stabiele structuur heeft en dat de potentiele reiziger de beschikking 

heeft over overzichtelijke en ge"integreerde reisinformatie. 

Het belang van deze drie kenmerken voor een potentiele reiziger is afhankelijk 

van de bekendheid van deze persoon met de precieze mogelijkheden die het 

openbaar vervoer hem biedt voor het maken van de gewenste verplaatsing. 

Op het moment dat een potentiele reiziger bekend is met deze mogelijkheden 

neemt het belang van deze kenmerken bij de betreffende verplaatsing af. 

In paragraaf 3.4 is echter naar voren gekomen dat keuzereizigers 

gewoontegedrag hebben ontwikkeld wat betreft het gebruik van de auto 

en dat ze het openbaar vervoer als alternatieve vervoerswijze vaak over het 

hoofd blijken te zien. Zelfs op momenten dat het openbaar vervoer een zeer 

aantrekkelijk alternatief vormt voor de auto. Ook kwam daarbij naar voren dat 

de gemiddelde keuzereiziger niet zo snel zelf op zoek zal gaan naar informatie 

over de mogelijkheden die het openbaar vervoer biedt voor het maken van 

een gewenste verplaatsing. Juist voor deze groep is het dan ook van belang dat 

deze mogelijkheden duidelijk 'leesbaar' zijn in de ruimtelijke omgeving. Een 

herkenbare identiteit van het openbaar vervoer en een herkenbare samenhang 

tussen de structuur van het openbaarvervoernetwerk en de stedelijke structuur, 

kunnen ertoe bijdragen dat de aanwezigheid van het openbaar vervoer en de 

samenhang tussen het openbaar vervoer en de stedelijke structuur niet over 

het hoofd is te zien, metals gevolg dat het openbaar vervoer op deze wijze toch 

nog onderdeel wordt van iemands mental map. 

Omdat niet al deze mogelijkheden via directe waarneming zichtbaar zijn 



en om ervoor e zorgen dat een verplaatsing met het openbaar vervoer 

eenvoudig is te plannen, is het daarbij ook van belang dat een potentiele 

reiziger voldoen
1 

e geconfronteerd wordt met overzichtelijke en ge·integreerde 

reisinformatie. r ezien het feit dat een heldere en stabiele structuur van het 

openbaar vervoernetwerk van invloed is op zowel de 'leesbaarheid' van het 

openbaar vervo rnetwerk in de stedelijke structuur als op het gemak waarmee 

een verplaatsin. te plannen is, is dit ook te zien als een belangrijk kenmerk 

voor de keuzer izigers. Hoe sterker het openbaar vervoer voldoet aan deze 

drie kenmerken des te meer de keuzereiziger zich bewust wordt van de 

alternatieve mo~elijkheden die het openbaar vervoer biedt ten opzichte van 
I 

de auto en des te sneller deze persoon het openbaar vervoer zal meenemen 

in het keuzeproces als serieus alternatief voor de auto. Er kan dan ook warden 

geconcludeerd ~at alle drie de kenmerken ten aanzien van het inzichtelijk 

maken van de vJrplaatsingsmogelijkheden die het openbaar vervoer biedt, een 

belangrijke bijdrLge kunnen leveren aan de aantrekkelijkheid van het openbaar 

vervoer voor ke~ zereizigers. 
I 

Reizigers die geen alternatief vervoermiddel hebben voor het maken van 

een gewenste v~rplaatsing zullen het openbaar vervoer eerder meenemen in 

het keuzeproce en bewust op zoek gaan naar reisinformatie over de vraag of, 

en indien dit h~t geval is, op welke wijze de gewenste bestemming met het 

openbaar vervobr is te bereiken . Captives hebben dan ook vooral belang bij 

overzichtelijke en ge'integreerde reisinformatie en een heldere en stabiele 

structuur van het netwerk. 

4.3.3 Het (o~de•Unge) belang van de kenme•ken ten aan,;en van de 
aantreltkelijkheid van de verplaatsing zelf 

De derde en laatste voorwaarde die is beschreven in paragraaf 4.1 heeft 

betrekking op Ide aantrekkelijkheid van de daadwerkelijke verplaatsing 

met het openb~ar vervoer. Ten aanzien van deze voorwaarde is gesteld dat 

een verplaatsinf met het openbaar vervoer een concurrerende prijs, een 

concurrerende v rplaatsingstijd van deurtot deur en een hoge betrouwbaarheid 

moet hebben e dat het daarnaast van belang is dat een verplaatsing met het 

openbaar vervo r comfortabel, sociaal veilig en verkeersveilig is. Ook wordt 

gesteld dat een hoge frequentie, de nabijheid, een goedefysieketoegankelijkheid 

en een positief mago ook van belang zijn voor de aantrekkelijkheid van een 

verplaatsing me het openbaar vervoer. 

Het gezamenliJke belang van deze kenmerken wordt benadrukt door feit dat 

keuzereizigers a I n de hand van deze kenmerken bepalen of een verplaatsing 

met het openbaflr vervoer aantrekkelijker is dan een verplaatsing met de auto. 

Uit een groat a~ ntal ondenoeken blijkt dat er hierbij een aantal kenmerken 

zijn te onderscheiden die door vrijwel alle keuzereizigers van extra veel belang 

warden gevonden ten opzichte van de andere kenmerken. Nielsen et al. {2005: 

84) stellen, op basis van een groat aantal onderzoeken naar de succesfactoren 

van het openbaarvervoer in middelgrote steden, dat om te kunnen concurreren 

met het autogebruik twee kwaliteiten van het systeem cruciaal zijn: korte 

wachttijden en een gelntegreerd netwerk van lijnen die alle belangrljke 

herkomsten en bestemmingen met elkaar verbindt. Daarnaast komen uit de 

studies van HiTrans ook de reiskosten en de reistijd en betrouwbaarheid als 

extra belangrijke aspecten naar voren (Howes & Rye, 2005 : 32) . De resultaten 

van een tweetal Nederlandse onderzoeken sluiten hier bij aan. Zo blijkt uit 

een reizigersondenoek uitgevoerd in opdracht van de AW in 2002 onder 

reizigers van een tramlijn en een buslijn in Den Haag, dat autobezitter over 

het algemeen snelheid en frequentie belangrijker vinden dan comfort en 

loopafstand naar de halte (van Twuijver & Welschen, 2002). Uit een onderzoek 

van Tertoolen & Weggemans {2002: 15) onder reizigers op de busverbinding 

Tilburg - Oosterhout komt naar voren dat keuzereizigers het kenmerk reistijd 

belangrijker vinden dan captives. 

Ook voor captives kunnen sommige kenmerken belangrijker kunnen zijn 

dan andere. Alleen zijn deze kenmerken voor deze groep niet zo eenduidig te 

formulieren als voor keuzereizigers. Zo is voor iemand die slecht ter been is, 

vooral de nabijheid en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer extra 

belangrijk. En voor iemand met een laag inkomen zal het tarief juist weer heel 

belangrijk zijn . En het valt te verwachten dat captives die goed ter been zijn en 

minder op de prijs hoeven te letten net als keuzereizigers in verhouding extra 

veel belang hechten aan de reistijd. 

Tot slot zijn er ook nog kenmerken waarbij het belang dat eraan toegekend 

wordt afhankelijk is van andere verplaatsingskenmerken. Zo is het belangdat aan 

comfort wordt toegekend mede afhankelijk van de reistijd. Kooi & Kramer {2004: 

32) stellen bovendien dat de eisen met betrekking tot comfort van de individuele 

woon-werker in het algemeen lager dan de eisen die van meestal in gezins- en 

groepsverband of duo's reizende winkel- of evenementenbezoekers. 

4.4 Onderling strijdige kenmerken 

Uit de beschrijving van de verschillende kenmerken van aantrekkelijk openbaar 

vervoer is al duidelijk naar voren gekomen dat verschillende kenmerken elkaar 

kunnen ondersteunen en aanvullen. Toch zijn er ook enkele kenmerken die 

onderling duidelijk strijdig zijn . Van den Heuvel (1997: 24-25) stelt dat het 

kenmerk 'nabijheid' 5 strijdig is met zowel het kenmerk 'voertuigsnelheid' als 

het kenmerk 'frequentie'. 

5 Van den Heuvel gebruikt in zijn rapport in plaats van de term 'nabijheid' de 
term 'toegankelijkheid'. De term 'toegankelijkheid' wordt in dit rapport 
echter niet gebruikt voor de fysieke afstand tot een openbaar vervoerhalte 
maar voor de fysieke toegankelijkheid van deze halte en van het voertuig. 
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Nabijheid versus voertuigsnelheid 

Voorde nabijheid van hetopenbaarvervoer is hetgewenst met zo kortmogelijke 

voor- en natransportafstanden zoveel mogelijk herkomsten en bestemmingen 

te verbinden. Voor de voertuigsnelheid is het juist van belang om zo gestrekt 

mogelijke routes te rijden met zo groot mogelijke halteafstanden. 

• • • • ~ ··• 

• • • • 
! 

Figuur 4.2: nabijheid versus voertuigsnelheid 

(gebaseerd op Van den Heuvel 1997: 24). 

Nabijheid versus frequentie 

! 

I f 1 f I B 
Figuur4.3: nabijheid versus frequentie 

(gebaseerd op Van den Heuvel 1997: 25) 

Om de gewenste frequentie van minimaal 6x per uur te bereiken is een 

bundeling van vervoerstromen nodig. Een bundeling van vervoersstromen gaat 

echter ten koste van de nabijheid van het openbaar vervoer. 

Er is niet een eenduidig evenwicht aan te brengen tussen de kenmerken 

'voertuigsnelheid', 'frequentie' en 'nabijheid'. De optimalisatie tussen deze 

drie kenmerken wordt namelijk be'invloed door zowel persoonlijke kenmerken, 

verplaatsingskenmerken als ook door de opbouw van de stedelijke omgeving. 

De persoonlijke kenmerken hebben betrekking op het verschil in belang dat 

verschillende reizigerstypen hechten aan de nabijheid en de voertuigsnelheid. 

Zoals in de vorige paragraaf naar voren is gekomen, is voor iemand die slecht 

ter been is vooral de nabijheid van belang, terwijl bijvoorbeeld keuzereizigers 

vaak weer veel belang hechten aan een hoge voertuigsnelheid. 

Met betrekking tot de verplaatsingssnelheid is er een complexe relatie tussen 

de duur van de totale verplaatsing voor een reiziger, de tijd die deze reiziger 

kwijt is aan het voor- en natransport en de afstand tussen de haltes die weer 

van invloed is op de voertuigsnelheid. Hoe korter de verplaatsing, hoe groter de 

invloed van de voor- en natransporttijd op de totale verplaatsingstijd (Nielsen 

et al. 2005: 124). Dit betekent dus dat ook de lengte van de verplaatsing van 

invloed is op de optimalisatie tussen voertuigsnelheid en nabijheid.De lengte 

van de verplaatsingen wordt weer be'invloed door de grootte en de opbouw 

van de stedelijke omgeving. 

De grootte en de opbouw van de stedelijke omgeving heeft daarnaast ook 

invloed op de mogelijkheden die er zijn om voldoende hoge frequenties te 

halen. Aan het eind van de volgende paragraaf wordt hier op terugkomen. 

DE 'LEESBAARHEID' VAN OPENBAAR VERVOERROUTES IN DE STADSSTRUCTUUR 

Het feit dat er geen eenduidig evenwicht aan te brengen is tussen de 

voertuigsnelheid, frequentie en nabijheid, heeft tot gevolg dater verschillende 

typen stedelijke openbaar vervoerlijnen zijn te onderscheiden. Hier zal in de 

volgende paragraaf verder op worden ingegaan. 

4.5 De opbouw van een aantrekkelijk stedelijk openbaar 
vervoernetwerk 

In paragraaf 4.2 is ingegaan op de kenmerken van aantrekkelijk openbaar 

vervoer. In paragraaf 4.3 en 4.4 kwam naar voren dat twee van de kenmerken 

die extra belangrijk zijn voor veel keuzereizigers, namelijk reissnelheid en 

frequentie, strijdig zijn met een kenmerk dat van extra belang is voor een 

deel van de captives, namelijk nabijheid. Op basis van deze tegenstrijdige 

kenmerken wordt in deze paragraaf een globale onderverdeling gemaakt in drie 

lijntypen die van belang zijn voor de opbouw van een aantrekkelijk openbaar 

vervoernetwerk. 

4.5.1 Orie te onderscheiden lijntypen 

Op basis van de onderling strijdige kenmerken kunnen stedelijke openbaar 

vervoerlijnen op twee manieren worden onderverdeeld. Ten eerste is er 

een onderverdeling te maken tussen verbindende en ontsluitende lijnen, 

die is gebaseerd op het spanningsveld tussen voertuigsnelheid en nabijheid. 

Verbindende lijnen zijn gericht op een hoge voertuigsnelheid die concurrerend 

is ten opzichte van de snelheid van de auto, terwijl ontsluitende lijnen juist 

tot doel hebben de afstanden van het voor- en natransport te beperken. 

Aanvullend op deze onderverdeling tussen verbindende en ontsluitende lijnen 

is er een onderverdeling te maken tussen lijnen met een frequentie van <! 6x 

per uur gedurende een groot deel van de dag en lijnen met een frequentie van 

<6x per uur gedurende het grootste deel van de dag. Deze onderverdeling is 

gebaseerd de strijdigheid van de wens tot hoge frequenties met de wens tot 

nabijheid van het openbaar vervoer. Op basis van beide onderverdelingen zijn 

er globaal drie lijntypen te onderscheiden die van belang zijn voor de opbouw 

van een aantrekkelijk stedelijk openbaar vervoernetwerk6. Deze drie lijntypen 

zullen nu achtereenvolgens worden toegelicht. 

Frequentie > 6x per uur I Frequent1e < 6x per uur 

Verbindende functle Stedelijke stamlijnen I Overlge verblndende lijnen 

Ontsluitende functle Ontslui1ende lljnen 

Figuur 4.4: drie te onderscheiden lijntypen bij de opbouw van een aantrekkelijk openbaar 

vervoernetwerk 

6 Naast deze drie te onderscheiden lijntypen is er ook nog doelgroepenvervoer 
te onderscheiden, zoals de regiotaxi. Deze vervoersvormen hebben echter 
geen vaste route en vormen dan ook geen onderdeel van een netwerk, 
waardoor ze hier niet worden meegenomen. Ze zijn als openbaar vervoers 
voorziening natuurlijk wel belangrijk. 



1. Stede/ij e stamlijnen 

Het eerste lijnt pe dat van belang is om te onderscheiden wordt gekenmerkt 

door een verbin ende functie en een frequentie van;;:: 6x per uur gedurende een 

groat deel van d dag. Het zijn openbaar vervoerlijnen waarop reizigerstromen 

gebundeld war en. Ze vormen de ruggengraat van het stedelijk openbaar 

vervoernetwerk. Vandaar dat ze gezien kunnen warden als stedelijke stamlijnen. 

Door hun verb in ende functie en een hoge frequentie zijn het de aantrekkelijkste 

lijnen voor zowj l de keuzereizigers, als ook voor veel captives. De bundeling 

van reizigers op I deze lijnen leidt niet a Ileen tot een hoge frequentie, maar 

heeft ook tot voj rdeel dat gewenste doorstromingsmaatregelen als vrije baan 

en voorrangsregelingen bij verkeersregelinstallaties effectiever kunnen warden 

toegepast, wat J eer extra gunstig is voor de voertuigsnelheid. De gemiddelde 

voertuigsnelhei~ligt, mede afhankelijk van het type voertuig, de directheid 

van de lijnvoerin en de hinder die het voertuig ondervindt van overig verkeer, 

tussen de 25 en 30 km/uur. De voertuigsnelheid is hiermee concurrerend ten 

opzichte van de snelheid van de auto in de stad. De gemiddelde halteafstand 

van de lijnen is minimaal 600 meter. Kortere halteafstanden gaan namelijk 

teveel ten koste van de voertuigsnelheid. In binnenstedelijke gebieden, waar 

zich een grate c~ncentratie van bestemmingen en herkomsten bevindt, kan de 

afstand tussen dr haltes iets korter. Hierdoor wordt voor grate groepen mensen 

de voor- en natr~ nsporttijd beperkt. In grotere stedelijke agglomeraties waar 

veel ritten van ;;:: 6 kilometer lengte voorkomen, kan het voor het optimaliseren 

van de relatie t + sen nabijheid en voertuigsnelheid aantrekkelijk zijn om de 

gemiddelde halteafstand op bepaalde stamlijnen te vergroten naar 1000 

meter. 

De stamlijnen nchten zich voora l1 op ritten met een lengte tussen de 3 en de 

10-15 kilometer. !Dit sluit aan op de minimale lengte die een verplaatsing moet 

hebben voordat het openbaar vervoer kan concurreren met een unimodale 

verplaatsing me alleen de fiets of de auto als vervoerswijze. De maximale 

lengte waarvoor de stamlijnen aantrekkelijk zijn, is gedeeltelijk afhankelijk van 

de gemiddelde oertuigsnelheid die wordt behaald en de aanwezigheid van 

alternatieve ope baar vervoerverbindingen op een hoger schaalniveau met 

grotere halteafst nden. Gezien hun verbindende functie zijn stamlijnen gericht 

op het ontsluite van functies die veel keuzereizigers en captives aantrekken 

op bovenlokaal schaalniveau zoals binnenstedelijke gebieden, belangrijke 

kantorenlocaties ziekenhuizen, universiteiten en hogescholen. Daarnaast 

warden natuurli k ook de woonwijken, P&R voorzieningen en treinstations 

ontsloten. 

Stedelijke stam ijnen kunnen veel verschillende verschijningsvormen hebben. 

Het gaat te ve om in dit rapport alle mogelijke systemen uitgebreid te 

behandelen. 

Goudappel Coffeng (2005: 42} maakt echter een zeer nuttig onderscheid in drie 

systeemniveaus die zijn te onderscheiden : 

• OV-plus: OV-plus gaat uit van inzet van standaard (12 meter) of geleed 

busmaterieel (18 meter). Dit systeem kan zowel gebruik maken van de 

gewone weg als van eigen infrastructuur (Goudappel Coffeng 2005: 

42). Succesvolle toepassingen van dit systeemniveau zijn te vinden 

in onder andere JOnkoping (Nielsen et al. 2005), en Stockholm (KpW 

2005: 19). 

• 

• 

Lichte systeemsprong: een lichte systeemsprong gaat uit van verlengd 

materieel (tussen de 18 en 24 meter). Het materieel kan gebruik 

maken van de gewone weg maar er zijn wel aanvullende condities. 

Binnen dit systeemniveau is er een grate variatie als het gaat om tractie 

(trolley, hybride, diesel) of geleiding (rail, optisch) van de systemen 

(Goudappel Coffeng 2005: 42}. Een zeer succesvolle toepassingen van 

dit systeemniveau is te vinden in Curitiba (Hulleman 2000}. 

Zware systeemsprong: een zware systeemsprong gaat uit van 

tramtechniek, waarbij langere eenheden tot wel 45 meter kunnen 

warden toegepast. Bij deze systemen is een eigen infrastructuur 

in de vorm van rail noodzakelijk (Goudappel Coffeng 2005: 42}. 

Een bijzondere variant van de tramtechniek is de tramtrein. Dit zijn 

sneltrams die in het stedelijk gebied gebruik maken van tramrails 

tussen het overige verkeer en in buitenstedelijk gebied gebru ik maken 

van de regionale of landelijke spoorlijnen. Naast de tramtechniek kan 

oak de metrotechniek tot de zware systeemsprong warden gerekend. 

Waar de tramrails nag ingepast kunnen warden in de gewone wegen, 

maakt de metro gebruik van volledig gescheiden infrastructuur. 

Voorbeelden van geslaagde (her)introductie of uitbreiding van het 

tramnetwerk zijn te vinden in onder andere Straatsburg, Montpellier 

en Bordeaux (Howes & Rye 2005). Het meest bekende voorbeeld van 

een geslaagde tramtreinverbinding is te vinden in Karlsruhe. 

Voorbeelden van Nederlandse steden waar men momenteel bezig is met 

het ontwikkelen van stedelijke stamlijnen zijn Eindhoven (Phileasnetwerk), 

Groningen (als onderdeel van het Kolibrinetwerk}, Nijmegen (de Keizerlijnen) 

en Amsterdam (Noord-Zuid lijn}. 

2. Overige verbindende /ijnen 

Het tweede lijntype dat globaal te onderscheiden is, zijn de overige 

verbindende lijnen. Dit zijn de lijnen met een verbindende functie waarbij 

een frequentie van ;;:: 6x per uur gedurende een groat deel van de dag niet 

haalbaar is gezien de grootte van de reizigersstromen. Deze lijnen komen qua 

halteafstand, de ritlengte waarop de lijnen zich richten en de functies die de 

lijnen ontsluiten wel overeen met de stamlijnen. In tegenstelling tot stedelijke 

stamlijnen warden de overige verbindende lijnen echter bereden met normale 

(eventueel geleide) bussen. Een systeemsprong is voor deze lijnen gezien de 

beperkte grootte van de reizigersstromen namelijk niet haalbaar. 

4 . DE KENMERKEN VAN AANTREKKELUK STEDELIJK OPENBAAR VERVOER 
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Hoewel deze lijnen gezien hun beperkte frequentie over het algemeen minder 

aantrekkelijk zijn voor keuzereizigers dan stedelijke stamlijnen, zijn ze vaak 

echter nog steeds in staat om keuzereizigers aan te trekken en zodoende een 

alternatief te vormen voor het gebruik van de auto. Daarnaast hebben deze 

lijnen, net als de stamlijnen, natuurlijk ook een belangrijke sociale functie. 

3. Ontsluitende lijnen 

De ontsluitende lijnen zijn gericht op het beperken van de afstanden van het 

voor- en natransport. Ze hebben dan ook een meer indirecte lijnvoering en een 

halteafstand van maximaal 400 meter. Ontsluitende lijnen richten zich vooral 

op ritten met een lengte tot ongeveer 5 kilometer (Goudappel Coffeng 2005: 

31). Gezien de relatief geringe gemiddelde snelheid van deze lijnen en de vaak 

indirecte lijnvoering is dit lijntype over het algemeen minder aantrekkelijk voor 

keuzereizigers. Voor een deel van de captives is dit lijntype als gevolg van de 

vaak beperkte afstanden van het voor- en natransport juist extra aantrekkelijk. 

Ten opzichte van alle captives heeft dit lijntype in ieder geval tot doel om het 

zorgen voor een minimale ontsluiting voor het gehele stedelijke gebied. Waar 

het verbindend openbaar vervoer zich hoofdzakelijk richt op bestemmingen 

die reizigers op het bovenlokaal schaalniveau aantrekken (<! 3 kilometer), richt 

het ontsluitend vervoer zich ook op bestemmingen die op kortere afstanden 

reizigers aantrekken zoals wijkwinkelcentra . Waar verbindende lijnen met een 

enkele halte soms een gehele woonwijk ontsluiten, ontsluiten deze lijnen met 

een enkele halte over het algemeen nooit meer dan een enkele woonbuurt. 

Netalsstamlijnenkunnenontsluitendelijnenverschillende verschijningsvormen 

hebben. Over het algemeen worden ontsluitende lijnen bereden met normale 

stadsbussen. In de grootstedelijke agglomeraties zijn echter ook ontsluitende 

tramlijnen te vinden met een frequentie van<! 6x per uur gedurende een groot 

dee I van de dag. Ondanks hetfeit dat een tram over het algemeen aantrekkelijker 

wordt gevonden dan een bus (Twuijver & Welschen 2002), zijn deze lijnen gezien 

hun lage gemiddelde snelheid over het algemeen toch minder aantrekkelijk 

voor keuzereizigers. Een derde verschijningsvorm van ontsluitend openbaar 

vervoer is te vinden in de regio Groningen Drenthe, waar de afgelopen jaren 

binnen verschillende gemeenten de Servicebus is ge'introduceerd. 

De Service bus is een kleine en comfortabele bus die maatwerk-openbaarvervoer 

aanbiedt. De halteafstanden zijn beperkt en bij belangrijke voorzieningen zoals 

woonzorgcentra stop pen de bussen direct voor de deur. Een brede ingang en een 

lage vloer dragen bij aan de fysieke toegankelijkheid van het voertuig. Wanneer 

dat ondanks de goede toegankelijkheid gewenst is, helpen de chauffeurs van 

de Servicebussen bij het in- en uitstappen. De route wordt bepaald in overleg 

met een aantal belangenorganisaties. De route en dienstregeling worden 

vervolgens elk half jaar met een klantenpanel besproken (Gemeente Veendam 

& OV-bureau Groningen Drenthe 2007). 

DE 'LEESBAARHEID' VAN OPENBAAR VERVOERROUTES IN DE STAOSSTRUCTUUR 

4.5.2 Toepassing van lijntypen in de praktijk 

De belangrijkste taak van het netwerkontwerp is om een juiste balans te vinden 

tussen de verschillende lijntypen in ruimte en tijd {Nielsen et al. 2005). Het 

vinden van deze balans heeft betrekking op de optimalisatie tussen de nabijheid 

van het openbaar vervoer, de snelheid van de voertuigen en de frequentie van 

het openbaar vervoer, zoals is toegelicht in paragraaf 4.4. Deze optimalisatie 

be"invloedt ook de meest geschikte verschijningsvorm van een bepaald lijntype 

en de precieze halteafstanden in een bepaalde praktijksituatie. 

Kijkend naar de drie lijntypen, dan kan worden gesteld dat het voor de 

aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer voor de keuzereiziger van belang 

is het netwerk van stamlijnen zo uitgebreid mogelijk te maken. Dit mag echter 

niet ten koste gaan van een minimale ontsluiting met ontsluitende lijnen. 

Voor het ontwikkelen van stamlijnen is een bundeling van reizigers en lijnen 

nodig. Dit kan bereikt worden door voorheen afzonderlijke lijnen met een 

beperkte frequentie en met verschillende routes samen te voegen tot een 

enkele lijn met een hoge frequentie (figuur 4.5). Een andere mogelijkheid is 

het gedeeltelijk samenvoegen van twee (of eventueel meerdere) lijnen met 

een gemiddelde frequentie zodat er een stamlijn ontstaat met een duidelijke 

verbindende functie en de andere lijn een duidelijke ontsluitende functie krijgt 

ofbehoudt(figuur4.6). 

Een nadeel van bundeling van lijnen kan zijn dat reizigers extra moeten 

overstappen. Aangezien reizigers over het algemeen een sterke weerstand 

hebben tegen overstappen, kan dit een reden zijn om het samenvoegen van 

lijnen te heroverwegen (figuur 4.7). Het op elkaar afstemmen van de vertrek

en aankomsttijden van verschillende lijnen kan dan een aantrekkelijk alternatief 

vormen, zodat de gewenste frequenties op toch zoveel mogelijk lijnstukken 

gehaald kunnen worden (Nielsen et al. 2005: 111). 

0 

Situatie voor bundellng 0 

Sltuatie no bundellng van de liJnen 0 
Figuur 4.5: bundeling openbaar vervoerlijnen. Gebaseerd op Nielsen et al. (2005: 105). 
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Figuur 4.6: gedeelteli"ke bundeling openbaar vervoerlijnen. 
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Figuur 4. 7: bunde/ing versus a/stemming. Gebaseerd op Nielsen et al. (2005: 108-116). 

Aan de hand van Nielsen et al. {2005: 113) zijn een aantal aspecten vast te 

stellen die bij een mogelijke keuze tussen het samenvoegen dan wel het op 

elkaar afstemmen van een aantal lijnen ten opzichte van elkaar moeten worden 

afgewogen: 

• 

• 

• 

De mate waarin beide alternatieven verschillen ten opzichte van elkaar 

in reistijd en reiscomfort: gezien de weerstand van passagiers tegen 

overstappen moet de overstap voldoende gecompenseerd worden 

door extra comfort of een snellere reistijd op de stamlijn. 

Aanvullend is ook de kwaliteit van de overstap van be!ang. Deze is 

afhanke!ijk van het comfort van de overstap!ocatie en de overstap- en 

wachttijd. Reizigers die in de praktijk gebruik maken van overstappen 

met een hoge kwaliteit blijken vee! minder weerstand te hebben tegen 

een overstap dan gebruikers van directe !ijnen die men vraagt naar 

hun mening over een verp!ichte overstap. 

De betrouwbaarheid van beide alternatieven : op het moment dat 

1emand een overstap mist van de stamlijn naar de aanvoerlijn kan drt 

door de !age frequentie van de aanvoerlijn veel extra reistijd tot gevolg 

hebben. 

• Eventueleverschillen inoperatione!e kosten tussen beidealternatieven: 

• 

Nielsen et al. {2005: 113) stelt dat vaak wordt beweerd dat directe 

lijnen goedkoper en flexibe!er zijn om te bedienen/exp!oiteren. 

De frequenties van de lijnen in beide alternatieven, zowel in piek- a!s 

daluren: op het moment dat er tijdens piekmomenten teveel bussen 

over een bepaalde route rijden, met als gevolg congestie, kan na 

samenvoeging van verschillende lijnen een systeemsprong worden 

gemaakt waardoor met minder voertuigen dezelfde hoeveelheid 

passagiers kan worden vervoerd. 

Het op elkaar afstemmen van de vertrek- en aankomsttijden van verschillende 

lijnen kan ook een aantrekkelijk alternatief vormen op het moment dat het 

rea!iseren van stede!ijke stamlijnen niet haalbaar is. De realiseerbaarheid van 

stedelijke stamlijnen is afhankelijk van: 

• De grootte van het stedelijk gebied : de stede!ijke stamlijnen zijn gericht 

op ritten met het openbaar vervoer met een lengte van minimaal 3 

kilometer. Het stedelijk gebied moet dan ook voldoende groot zijn om 

derge!ijke ritten te genereren. In grootstede!ijke agg!omeraties kan het 

mogelijk zijn om een hierarchie aan te brengen tussen twee netwerken 

van stamlijnen die elk op een ander schaalniveau functioneren . 

Bijvoorbeeld een metronetwerk en een sneltramnetwerk. 
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• 

• 

De dichtheid van het stedelijk gebied: er moet voldoende draagvlak 

zijn om de gewenste frequentie van minimaal 6x per uur gedurende 

het grootste deel van de dag te kunnen realiseren. Bach (2006: 189) 

stelt dat voor de exploiteerbaarheid van een hoogwaardig openbaar 

vervoer busverbinding minimaal 1500 instappers per kilometer en 

voor de exploiteerbaarheid van een tramverbinding minimaal 2000 

instappers per kilometer noodzakelijk zijn. Dit stelt eisen aan de 

dichtheid waarin woningen en voorzieningen rond de haltelocaties 

geclusterd zijn. Zo berekent Bach (2006: 191) op basis van kentallen 

dat de dichtheid van de woningen in een straal van 300 meter van een 

halte voor een hoogwaardig openbaar vervoer busverbinding minimaal 

21 woningen per hectare dient te zijn en voor een tramverbinding 

minimaal 27 woningen per hectare om een stamlijn exploiteerbaar te 

ma ken. 

De spreiding van functies over het stedelijk gebied: een spreiding van 

functies over de gehele lijn is wenselijk om te voorkomen dat een lijn 

eenzijdig gebruikt wordt. Een spreiding van functies over de gehele lijn 

voorkomt dat voertuigen bepaalde delen van de dag leeg terug dan 

wel leeg heen rijden. Op het moment dat de verschillende functies die 

openbaar vervoerreizigers aantrekken onvoldoende verspreid over de 

lijn liggen, zorgt dit voor een inefficiente lijnvoering en in verhouding 

dure exploitatie wat ongunstig is voor het draagvlak (Behr, Lisser & 

Sleurink 2006). 

Ten aanzien van alle drie de aspecten is het daarbij belangrijk om niet alleen 

te kijken naar de huidige situatie maar ook te kijken naar de potenties die er 

liggen om bijvoorbeeld de dichtheid van woningen of voorzieningen langs de 

potentiele route te verhogen of te zorgen voor een grotere spreiding van de 

voorzieningen langs de potentiele route van een stamlijn. 

4.5.3 Keuze meest geschikte vervoerswijze bij stamlijnen 

Op het moment dat het haalbaar is om stamlijnen te realiseren, moet er 

nog worden besloten welke vervoerswijze het meest geschikt is. Zoals eerder 

in deze paragraaf is toegelicht, zijn de mogelijke vervoerswijzen onder te 

verdelen in drie systeemniveaus: OV-plus, een lichte systeemsprong en een 

zware systeemsprong (Goudappel Coffeng, 2005). Er zijn een vijftal aspecten te 

onderscheiden die van belang zijn om mee te nemen in dit keuzeproces: 

• Mogelijkheden voor ruimtelijke en verkeerskundige inpassing: de 

keuze voor het vervoerssysteem om een bepaalde lijn mee te berijden, 

kan worden beperkt door de onmogelijkheden voor ruimtelijke en 

verkeerskundige inpassing van de verschillende vervoertechnieken. 

DE 'LEESBAARHEIO' VAN OPENBAAR VERVOERROUTES IN OE STAOSSTRUCTUUR 

• 

• 

• 

• 

De mogelijkheden voor inpassing zijn afhankelijk van onder andere 

de benodigde ruimte voor infrastructuur, waaronder de benodigde 

boogtstralen, en de eisen ten aanzien van kruisend verkeer (Bach 

2006: 182). 

Het aantal te verwachten reizigers: het aantal te verwachte reizigers 

is mede afhankelijk van de aantrekkelijkheid van het gekozen 

vervoerssysteem. Bach (2006: 174) stelt dat geleid vervoer makkelijker 

in staat is om met dezelfde personeelsinzet en nauwelijks meer emissie, 

met behulp van treinvorming de capaciteit op een lijn te verhogen. Bij 

busvervoer heeft een duidelijk stijgende vervoervraag volgens hem tot 

gevolg dater extra bussen met extra personeel moeten word en ingezet, 

wat weer tot meer emissie en barrierewerking leidt. Van Twuijver & 

Welschen (2002) stellen dat, wanneer voor een railverbinding wordt 

gekozen, het van belang is dat deze keuze niet ten koste gaat van de 

frequentie van de verbinding. Dit omdat de frequentie een van de 

belangrijkste keuzeargumenten voor de keuzereiziger is en het gevaar 

bestaat dat de tram minder vaak zal gaan rijden door de grotere 

capaciteit van de voertuigeenheden die een railverbinding biedt. 

Mogelijkheden voor het verbeteren ruimtelijke kwaliteit: voor het 

verbeteren van de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving biedt vooral 

traminfrastructuurveel potentie. Zo is eentraminfrastructuur ruimtelijk 

veel beter in te passen in voetgangersgebieden. Bijkomend voordeel is 

dat bij modern geleid openbaar vervoer de geluidshinder en emissies 

minder zijn dan bij traditioneel busvervoer. De aanwezigheid van 

railinfrastructuur schept daarbij vertrouwen en rechtvaardigt grotere 

investeringen (Van der Bijl, geciteerd door Maartens 2000: 24). 

Toekomstperspectief: "Ten aanzien van het toekomstperspectief gaat 

het om de vraag in hoeverre een vervoersysteem, al of niet op langere 

termijn, kan worden uitgebouwd tot een netwerk met meerdere 

assen. Dit maakt namelijk initiele investeringen in bijvoorbeeld de 

remise en het materieelonderhoud relatief eenvoudiger" (Goudappel 

Coffeng 2005: 42). 

Kosten: Tot slot is het van belang om de uitkomsten ten aanzien van de 

vier bovenstaande aspecten af te zetten tegen de kosten van aanleg, 

onderhoud en bediening bij de verschillende vervoerswijze. Het KpVV 

(2007: 35) stelt dat een kilometer trambaan gemiddeld elf miljoen 

euro kost, en een eenvoudige busbaan twee miljoen. Daarnaast dient 

er rekening gehouden te worden met jaarlijkse onderhoudskosten van 

vijf procent van de investeringskosten. De exploitatiekosten van een 

tram zijn twee- tot driemaal zo hoog als die van een bus. 



5. DE R~IMTELIJKE ASPECTEN VAN STEDELIJK OPENBAAR VERVOER 

Dit hoofdstuk ormt de conclusie van het eerste deel (deel I) van dit rapport. Aangezien aantrekkelijke openbaar vervoerverbindingen en 

In dit hoofdstul< wordt aan de hand van de bevindingen in de vorige twee aantrekkelijke verplaatsingstijden bij kunnen dragen aan een positief 

hoofdstukken ar twoord gegeven op de vraag op welke wijze aspecten met imago van het openbaar vervoer, kunnen planologisch aspecten 

een ruimtelijke invalshoek bij kunnen dragen aan de aantrel<kelijkheid van het indirect dus ook bijdragen aan het imago van het openbaar vervoer. 

stedelijk openbaar vervoer voor keuzereizigers. Tot slot van dit hoofdstuk zal 

warden toegelio t waarom er voor gekozen is om in deel II van het onderzoek 

juist de cognitieve aspecten verder uit te werken. 

De verschillen~e aspecten zijn onder te verdelen in drie groepen, die elkaar 

deels overlapp n. Per te onderscheiden groep wordt nu toegelicht welke 

bijdrage deze specten kunnen leveren aan de aantrekkelijkheid van het 

stedelijk openb ar vervoer. 

I 
1. Planologische aspecten 

Onder planoloi ische aspecten worden in dit rapport verstaan de aspecten die 

betrekking op d~ verdeling van functies over de ruimte. Planologische aspecten 

be.invloeden dus de wijze waarop de verschillende functies zoals wonen, 

winkelen, werk n en verkeer over de ruimte warden verspreid. Ze hebben 

betrekking op zowel de ligging, de verschijningsvorm en de dichtheid van de 

verschillende fu cties in de ruimtelijke omgeving. 

• 

• 

• 

Planologische aspecten kunnen bijdragen aan het draagvlak voor het 

rea/iseren van aantrekkelijke openbaar vervoer verbindingen. 

Door te zorgen voor een voldoende dichtheid van woningen en 

voorzief! i ngen rond ( potentiele) openbaa rvervoerl ijnen en haltelocaties 

kan he draagvlak voor het realiseren van aantrekkelijke openbaar 

vervoenverbindingen worden vergroot. Een goede functiemix over de 

gehele ijn en bij een halte is daarbij van belang om te voorkomen dat 

voertui en bepaalde delen van de dag leeg terug dan wel leeg heen 

rijden. 

Planologische aspecten kunnen bijdragen aan het beperken van de 

verplaa singstijd met het openbaar vervoer. 

Dit kah door te zorgen voor een ontsluitingsstructuur die 

mogelij heden biedt voor directe lijnvoering van het openbaar 

vervoe Een uitgekiende ontsluitingsstructuur kan daarnaast ook 

bijdrag n aan het beperken van de omloop- en omrijdafstanden van 

het voo - en natransport. Hiermee wordt niet alleen de benodigde tijd 

voor het voor- en natransport beperkt, maar wordt andersom ook de 

opperv akte vergroot van het gebied dat door het openbaar vervoer 

ontslot n wordt. Daarnaast kan een uitgebalanceerde functiemix 

bij de openbaar vervoerhaltes ervoor zorgen dat verschillende 

bestemE ingen van reizigers met een verplaatsing zijn te bereiken. Dit 

sluit aa op de toegenomen hoeveelheid ketenverplaatsingen. 

Planolopische aspecten kunnen bijdragen aan een positief imago van 

het ope'nbaar vervoer. 

2. Ruimtelijke inrichtingsa~pecten 

Onder de ruimtelijke inrichtingsaspecten worden in dit rapport verstaan de 

aspecten die betrekking hebben op de wijze waarop de stedebouwkundige 

ruimte is ingericht. 

• Ruimte/ijke inrichtingsaspecten kunnen bijdragen aan comfortabele 

voor- en natransportroutes en ha/tevoorzieningen. 

• 

• 

• 

Dit kan door te zorgen voor een comfortabele inrichting van de 

voet- en fietspaden en een attractieve omgeving rond de voor- en 

natransportroutes en de haltevoorzieningen. Het is minder erg te 

wachten of een stuk te lopen of te fietsen in een attractieve omgeving 

dan in een niet attractieve omgeving. 

Ruimte/ijke inrichtingsaspecten kunnen bijdragen aan sociaa/ vei/ige 

voor- en natransportroutes en ha/tevoorzieningen. 

Door een goede inrichtingvan de stedebouwkundige ruimte kan ervoor 

warden gezorgd dat de reizigers tijdens het voor- en natransport en 

tijdens het wachten bij een halte voldoende overzicht hebben op de 

omgevi ng. Daa rnaast kan eengoede i nrichti ngva n de stedebouwku ndige 

ruimte er ook aan bijdragen dat er voldoende toezicht is vanuit de 

omgeving op de reizigers. Dit kan bereikt warden door een goede 

orientatie van de bebouwing op de voor- en natransportroutes en de 

haltevoorzieningen. Ook een uitgebalanceerde functiemix langs voor

en natransportroutes en bij de haltes, zodat er de gehele dag (en nacht) 

toezicht is, kan hieraan bijdragen. Dit is overeenkomstig een van de 

planologische aspecten, alleen speelt dit op een lager schaalniveau . 

Ruimte/ijke inrichtingsaspecten kunnen bijdragen aan toegankelijke 

voor- en natransportroutes en haltevoorzieningen. 

Ruimtelijke inrichtingsaspecten kunnen bijdragen aan een toegankelijke 

inrichting van de voor- en natransportroutes en haltes, zodat deze ook 

toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel of met een rollator of 

wandelwagen. 

Ruimtelijke inrichtingsaspecten kunnen bijdragen aan een positief 

imago van het openbaar vervoer. 

Aangezien het comfort, de sociale veiligheid en de toegankelijkheid 

van de voor- en natransportroutes en de haltelocaties van invloed 

zijn op het imago van het openbaar vervoer, kunnen de ruimtelijke 

inrichtingsas.pecten zo ook bijdragen aan een positief imago van het 

verplaatsen per openbaar vervoer . 

5. DE RUIMTELIJKE ASPECTEN VAN STEDELIJK OPEN BAAR VERVOER 
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3. Cognitieve aspecten 

Onder de cognitieve aspecten warden in dit rapport verstaan de aspecten 

die een relatie hebben met het proces van mental mapping. Mental mapping 

is een abstractie, die de cognitieve of geestelijke capaciteiten omvat die ans 

in staat stelt om informatie over de ruimtelijke omgeving te verzamelen, te 

organiseren, te herinneren en te manipuleren (Downs & Stea, 1977: 4)1. Mental 

mapping is dus een persoonlijk proces dat aan de basis staat van het ontstaan 

en ontwikkelen van een persoonlijke mental map. 

• 

• 

Cognitieve aspecten kunnen bijdragen aan het gemak waarmee het 

openbaar vervoer onderdeel wordt van iemands mental map. 

Een herkenbare vormgeving en een duidelijke zichtbaarheid van de 

openbaar vervoerinfrastructuur, haltelocaties en voertuigen kunnen 

zorgen voor een sterke identiteit van het openbaar vervoer. Een 

herkenbare routering van de openbaar vervoerlijnen, een herkenbare 

J.jgglngvan de haltelocaties inde ruimtelijke omgevingeneen herkenbare 

naamgeving van de haltelocaties kunnen bijdragen aan het inzichtelijk 

maken van de samenhang tussen de structuur van het openbaar 

vervoernetwerk en de stedelijke structuur. Als aanvulling op de directe 

waarneming in de omgeving kan overzichtelijke en ge'integreerde 

reisinformatie bijdragen aan zowel de identificeerbaarheid van het 

openbaar vervoer als aan het inzichtelijk maken van de samenhang 

tussen de structuur van het openbaar vervoernetwerk en de stedelijke 

structuur. 

Cognitieve aspecten kunnen bijdragen aan het imago van het openbaar 

vervoer. 

Doordat de verschillende cognitieve aspecten van invloed zijn op de 

identiteit van de infrastructuur, haltevoorzieningen en voertuigen, 

be"invloeden de cognitieve aspecten zo oak het imago van het 

openbaar vervoer. De cognitieve aspecten kunnen daarbij niet alleen 

bijdragen aan het imago van het openbaar vervoer in het algemeen, 

ze kunnen oak bijdragen aan het imago van een bepaald lijntype in 

het bijzonder. Zo kunnen cognitieve aspecten bijvoorbeeld bijdragen 

aan het gemak waarmee verbindende te onderscheiden zijn van de 

ontsluitende lijnen, die over het algemeen een minder positief imago 

hebben bij de keuzereizigers. 

Toelichting afbakening praktijkanalyse 

Omdat het niet mogelijk is om gedurende het onderzoekstraject voldoende 

inhoudelijk op alle bovenstaande aspecten in te gaan, is het onderzoek in deel II 

1 Downs & Stea gebruiken de term cognitieve map en cognitieve mapping. 
Deze begrippen hebben echter dezelfde betekenis als de termen mental map 
en mental mapping, welke in dit rapport warden gebruikt. 
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van dit rapport sterk afgebakend. In deel II warden de cognitieve aspecten verder 

uitgewerkt. Waarom is nu de keuze gemaakt om juist deze cognitieve aspecten 

verder uit te werken? Deze keuze is gemaakt omdat, hoewel verschillende 

van de cognitieve aspecten wel meegenomen warden in de planvorming van 

nieuwe projecten (zoals bij de planvorming omtrent het Kolibri OV-netwerk in 

Groningen), de cognitieve aspecten met een ruimtelijke invalshoek over het 

algemeen onderbelicht zijn in de literatuur. Zo wordt het feit dat het voor de 

aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer wenselijk is dat de structuur van 

het openbaar vervoernetwerk duidelijk ' leesbaar' is in de ruimtelijke omgeving 

niet genoemd in het door de Adviesdienst Verkeer en Vervoer opgestelde 

bericht De tien geboden voor hoogwaardig openbaar vervoer (KpVV, 2002). Er 

wordt wel gesteld dat het van belang is dat het openbaar vervoer onderdeel 

wordt van de mental map van de reiziger, maar de daaruit voortkomende 

aanbevelingen hebben alleen betrekking op het verkrijgen van een heldere 

en stabiele structuur van het openbaar vervoernetwerk zelf en op een goede 

communicatie. Er wordt niets gezegd over het belang van een herkenbare 

identiteit van het openbaarvervoer voor het proces van mental mapping en het 

belang van een inzichtelijke samenhang tussen de structuur van het openbaar 

vervoernetwerk en de stedelijke structuur. Terwijl uit de paragrafen 3.4 en 4.2 

juist blijkt dat dit belangrijke aspecten zijn die ertoe kunnen bijdragen dat het 

openbaar vervoer onderdeel wordt van de mental map van de keuzereiziger. 

Wei wordt er in het betreffende artikel ingegaan op de integratie van het 

openbaar vervoer in de ruimtelijke omgeving, maar hierbij wordt dan weer 

alleen ingegaan op de bijdrage die het openbaar vervoer kan leveren aan de 

leefbaarheid van de steden. Oak in de studies van Hitrans (Radbone (red.) 

2005; Nielsen et al. 2005; Burns 2005; Griffin et al.2005; Howes & Rye 2005) 

wordt uitgebreid ingegaan op de vraag op welke wijze een heldere en stabiele 

structuur van het openbaar vervoernetwerk is te verkrijgen, maar niet de vraag 

op welke wijze vervolgens de samenhang tussen de structuur van het openbaar 

vervoernetwerk en de stedelijke structuur inzichtelijk kan worden gemaakt. 

Oak in deze studies wordt wel weer ingegaan op de vraag op welke wijze het 

openbaar vervoer kan bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit 

van het stedelijk gebied. 

Naast het feit dat de cognitieve aspecten met een ruimtelijke invalshoek 

onderbelicht zijn in de literatuur over openbaar vervoer, doen persoonlijke 

ervaringen met het openbaar vervoer in Eindhoven vermoeden dat er ook in 

de praktijksituatie in Eindhoven nag wel het een en ander te verbeteren is wat 

betreft de identiteit van het openbaar vervoer en de inzichtelijkheid van de 

samenhang tussen het openbaar vervoer en de stedelijke structuur. 

Deze bevindingen in combinatie met het belang van deze aspecten is de 

aanleiding om juist deze cognitieve aspecten verder uit te werken. In dee I II van 

dit onderzoeksrapport zal dan ook ingegaan warden op de vraag op welke wijze 

kunnen cognitieve aspecten met een ruimtelijke invalshoek bij dragen aan de 

aantrekkelijkheid van het stedelijk openbaar vervoer voor keuzereizigers in 

Eindhoven? 



Deel 11 

Praktijk 
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6. OPS ELLEN EN TOEPASSEN VAN COGNITIEVE ONTWERPPRINCIPES VOOR OPENBAAR VERVOER 

In deel I van it rapport is het belang van cognitieve aspecten voor de 

aantrekkelijkhei van het stedelijk openbaar vervoer toegelicht. Er is naar 

voren gekomen at de cognitieve aspecten bij 1kunnen dragen aan het gemak 

waarmee het o nbaar vervoer onderdeel wordt van iemands mental map en 

bij kunnen drag n aan het imago van het openbaar vervoer in het algemeen 

alsook van bep+lde lijntypen in het bijzonder. In dit hoofdstuk worden deze 

cognitieve aspecten vertaald in elf cognitieve ontwerpprincipes voor het 

openbaar vervo r. Deze ontwerpprincipes zijn te zien als een uitwerking van 

drie van de elf k nmerken van aantrekkelijk openbaar vervoer, namelijk: 

• De str ctuur van het openbaar vervoernetwerk moet duidelijk 

'leesba r' zijn in de ruimtelijke omgeving; 

• 
• 

Overzic telijke en ge"integreerde reisinformatie; 

Een po tief imago. 

De ontwerppril cipes worden behandeld aan de hand van zeven thema's die 

aan de orde komj n bij de planvorming betreffende stedelijk openbaarvervoer. Er 

wordt achtereenr olgens ingegaan op de lijnvoeringvan het openbaarvervoer, de 

ligging van de ha telocaties, de naamgeving van de haltelocaties, de vormgeving 

van de infrastru tuur, de vormgeving van de haltelocaties, de vormgeving van 

de voertuigen e de informatievoorziening. Elk thema wordt in een aparte 

paragraaf beha deld. Per thema worden een of twee ontwerpprincipes 

opgesteld en uitgewerkt. Per ontwerpprincipe zal hierbij ook het belang van 

het specifteke Ttwerpprincipe voor de aantrekkelijkheid van het stedelijk 

openbaar vervoer worden toegelicht. Vervolgens wordt per thema ingegaan 

op de toepasbaarheid van de opgestelde ontwerpprincipes in de praktijk. Er 

wordt hierbij ingegaan op de vraag welke andere aspecten strijdig kunnen zijn 

met de opgestelo;ie ontwerpprincipes en daarmee de toepasbaarheid van deze 

ontwerpprincipeJ kunnen beperken. Hierna wordt per thema ingegaan op de 

actoren die van nvloed (kunnen) zijn op het betreffende thema en daarmee 

invloed kunnen itoefenen op toepassing van de ontwerpprincipes. Het woord 

kunnen tussen h~akjes is het gevolg van het feit dat sinds de decentralisatie van 

het openbaar b~svervoer de bevoegdheden van de verschillende betrokken 

actoren per co~cessiegebied kunnen verschillen. Meer informatie over de 

aanbesteding isle vinden in het kader. Na te zijn ingegaan op de betrokken 

actoren wordt a n de hand van de ontwerpprincipes per thema een analyse 

gemaakt van de raktijksituatie betreffende de buslijnen 11 en171 in Eindhoven. 

Er zal worden ge~nalyseerd in hoeverre de praktijksituatie betreffende de beide 

buslijnen voldoet aan de opgestelde ontwerpprincipes. Aan de hand van de 

resultaten van dize praktijkanalyse worden per thema aanbevelingen gedaan 

die bij kunnen ragen aan de aantrekkelijkheid van het stedelijk openbaar 

vervoer in Eindh ven voor de keuzereizigers. Deze aanbevelingen 

I 
1 In deze 4aktijkanalyse is niet geheel lijn 1 meegenomen. Lijn 1 is 

geanalys erd vanaf het centraal station tot het eindpunt van de lijn in 
Waalre. et deel van de lijn vanaf de Achtse Barrier tot het centraal station is 
niet mee enomen in deze analyse. 

zijn dus niet alleen gericht op de twee geanalyseerde buslijnen. De meeste van 

deze aanbevelingen hebben eerder betrekking op de praktijksituatie in geheel 

Eindhoven. Verschillende van de aanbevelingen zijn daarbij ook te vertalen 

naar overeenkomstige situaties buiten de praktijksituatie in Eindhoven en zijn 

daarmee algemener toepasbaar. 

Ondanks dat de verschillende ontwerpprincipes niet allemaal even gemakkelijk 

toepasbaar zijn, is er geen onderscheid te maken wat betreft het belang van de 

verschillende ontwerpprincipes ten opzichte van elkaar. De volgorde waarin de 

ontwerpprincipes worden behandeld, is gebaseerd op het verkrijgen van een 

logische opbouw van de praktijkanalyse van de beide buslijnen in Eindhoven. 

Om de praktijkanalyse te kunnen beginnen met het in kaart brengen van 

de gehele lijnvoering van de buslijnen 1 en 171 wordt begonnen met het 

toelichten van twee ontwerpprincipes die van toepassing zijn op de lijnvoering 

van openbaar vervoerlijnen. 

De decentralisatie van het openbaar vervoer 

Met betrekking tot de decentralisatie van het openbaar vervoer schrijft he 
KpW in het rapport Gemeente en openbaar vervoer het volgende: 

"De Wet personenvervoer 2000 bepaalt dat de aansturing van het openbaa 
ervoer moet worden geregeld in concessies. Een concessie is het recht om 

in een bepaald gebied of op een bepaalde lijn openbaar vervoer te exploite 
ren. In een concessie legt de overheid ook vast aan welke voorwaarden een 

penbaar-vervoerbedrijf moet voldoen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om eisen 
aan het materieel, de dienstverlening, de ftnanciele verantwoording, de toe 
ankelijkheid en de dienstregeling. Om marktwerking te bereiken worden de 
oncessies aanbesteed. Tussen 2001 en eind 2006 zijn al veel concessies aan 

besteed, ongeveer vijftig. Op 1 januari 2007 zou al het stads- en streekvervoe 
moeten zijn aanbesteed. Maar sommige gebieden hebben uitstel gekregen om 
concessies te kunnen samenvoegen. Een andere uitzondering is gemaakt voo 
het openbaar vervoer in de steden met een gemeentelijk vervoerbedrijf. Daa 
eldt 2009 als uiterste termijn voor het busvervoer. Railvervoer moet in 2017 
ijn aanbesteed. Maar bij een gecombineerde aanbesteding van bus- en tram 

metro moet de concessie in 2012 zijn aanbesteed. Per 1 januari 2007 is he 
regionale openbaar vervoer verdeeld over 62 gebiedsconcessies en 16 lijncon 
cessies en lijncontracten" (KpVV, 2007: 7). 

"Het stads- en streekvervoer wordt aangestuurd door de twaalf provincies en 
e zeven stadsregio's (Wgr-plusregio's). We noemen ze ov-autoriteiten. [ ... } 
verigens hebben Groningen en Drenthe een gezamenlijk openbaar lichaam 
oor de openbaar-vervoertaak opgericht. De formele rol van de gemeenten in 

het openbaar vervoer raakte op 1 januari 2004 uitgespeeld toen de bevoegd 
heden van de laatste zestien gemeenten overgingen naar de provincie" (KpVV, 
2007: 8). Eindhoven valt binnen een van deze zeven stadsregio's. Voor de stad 
Eindhoven is het SRE de ov-autoriteit. 

6. OPSTE LLEN EN TOEPASSEN VAN COGNITIEVE ONTWERPPRINCIPES VOOR OPENBAAR VERVO ER 
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6.1 Lijnvoering van de openbaar vervoerlijnen 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de lijnvoering van de openbaar 

vervoerlijnen. Ten aanzien van de lijnvoering van het openbaar vervoer zijn twee 

ontwerpprincipes op te stellen. Beide ontwerpprincipes zullen achtereenvolgens 

worden toegelicht. Vervolgens wordt ingegaan op de toepasbaarheid van 

de beide ontwerpprincipes in de praktijk en op de betrokken actoren en 

hun verantwoordelijkheden. Tot slot van deze paragraaf wordt geanalyseerd 

in hoeverre de praktijksituatie omtrent de routes van de lijnen 1 en 171 in 

Eindhoven voldoet aan deze ontwerpprincipes. 

• Gee/ de openbaar vervoerlijnen een duidelijke orientatie 

Het eerste ontwerpprincipe dat is op te stellen, heeft betrekking op de 

orientatie van een openbaar vervoerlijn. Een duidelijke orientatie van een 

openbaar vervoerlijn versterkt namelijk het gemak waarmee de samenhang 

tussen enerzijds de route die het voertuig aflegt en anderzijds de ruimtelijke 

structuur is te begrijpen en te onthouden. Daarbij draagt een duidelijke 

orientatie ook bij aan het gemak waarmee een reiziger zich tijdens de rit met het 

voertuig kan orienteren op de ruimtelijke omgeving. Een duidelijke orientatie 

van een openbaar vervoerlijn is te verkrijgen door de lijn een duidelijke richting 

in combinatie met een herkenbare herkomst en bestemming te geven. 

Duidelijke richting 

Een route met een duidelijke richting kan natuurlijk het best bereikt worden 

door een lijnvoering zonder richtingsveranderingen erin. Volgens Lynch 

(1960: 96) kan echter ook een route met een beperkt aantal scherpe en goed 

vormgegeven richtingsveranderingen van minder dan 90 graden een duidelijke 

hoofdrichting en daarmee een duidelijke orientatie hebben. Hetzelfde geldt voor 

een route met een groter aantal minder scherpe bochten erin. Een duidelijke 

richting van de lijn voorkomt dat de reiziger zich tijdens de rit gedesorienteerd 

voelt. 

I I I 
I I 

Voorbeeld van route met onduidelljke richting 

Voorbeelden van routes met duidelijke hoofdrichting 

Figuur 6.1: voorbee/d van route met een onduide/ijke richting (boven) en routes met een duide/ijke 
hoofdrichting (met een groene kleur). Gebaseerd op Lynch (1960: 96}. 
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Duidelijke herkomst en bestemming 

Een andere kwaliteit die bij kan dragen aan een duidelijke orientatie van 

een route, is het geven van een duidelijke herkomst en bestemming aan de 

route. Volgens Lynch (1960: 54) vergemakkelijken een duidelijke herkomst en 

bestemming van een route namelijk de identificatie van een route. Hij stelt 

dat mensen het voor hun orientatie namelijk prettig vinden om te weten waar 

routes vandaan komen en waar ze naar toe gaan. Wat dat betreft kunnen dus 

ook duidelijke tussenbestemmingen hier aan bijdragen. Zowel een bekend 

deelgebied als een bekende locatie kunnen een duidelijke herkomst en 

bestemming vormen. 

Figuur 6.2: zorg voor een duidelijke herkomst en bestemming van een openbaar vervoerlijn . 

• Laat het openbaar vervoer gebruik maken van routes met een sterke 

identiteit 

Zoals in hoofdstuk 4 is toegelicht kan, door het openbaar vervoer te koppelen 

aan herkenbare onderdelen van de stedelijke structuur, het openbaar vervoer 

profiteren van de herkenbaarheid van deze elementen. Door het openbaar 

vervoer gebruik te laten maken van routes met een sterke identiteit wordt 

het voor de potentiele reizigers eenvoudiger om de ligging van het openbaar 

vervoer ten opzichte van de andere onderdelen van de stedelijke structuur te 

begrijpen en te onthouden. Routes met een sterke identiteit zijn routes met 

karakteristieke ruimtelijke kenmerken en/of routes met een groot functioneel 

belang (Lynch, 1960: 50-51). 

Karakteristieke ruimtelijke kenmerken 

De karakteristieke ruimtelijke kenmerken kunnen betrekking hebben op 

bjjzondere karakteristieken van de bebouwing aan een route, een extreem 

breed of smal profiel (al zal een extreem smal profiel over het algemeen 

niet echt gunstig zijn voor het inpassen van openbaar vervoer), bijzondere 

bestrating, bijzondere beplanting of andere bijzondere inrichtingselementen. 

Daarnaast kan ook de nabijheid van bekende locaties, een bijzonder zicht op 

de route of een bijzonder zicht vanaf de route op andere delen van de stad 

bijdragen aan de identiteit van een route (Lynch, 1960: 50-51). 

Een groot functionee/ belang 

Een groot functioneel belang van een route kan het gevolg zijn van een groot 

verkeerskundig belang van de route en/of een concentratie van bijzondere 

functies en/of activiteiten aan de route. Ten aanzien van het functioneel belang 

van de route is het wenselijk dat de gebouwen aan een openbaar vervoerroute 

met hun voorzijde naar de openbaar vervoerroute georienteerd zijn. 



Gezien het feit dat routes met een groat functioneel belang over het algemeen 

intensiever gebJuikt warden dan routes met een minder groat functioneel 

belang, zorgt hdt gebruik van deze routes door het openbaar vervoer er oak 

voor dat meer i ensen het openbaar vervoer zullen waarnemen dan wanneer 

het openbaar vervoer rustigere routes gebruikt. 

Op het mom en dat het openbaar verver gebruik maakt van een route versterkt 

het openbaar vt rvoer overigens ook het functionele belang van de route. En 

indien het open aar vervoer gebruik maakt van een infrastructuur met een 

duidelijke eigen identiteit (zie paragraaf 6.4}, is het openbaar vervoer oak te 

zien als een karareristiek ruimtelijk kenmerk van de route. Dus in die zin is het 

openbaar vervo r oak in staat om de identiteit van een route te vergroten. 

Toepasbaarheid van beide ontwerpprincipes in de praktijk 

De beide ontw~rpprincipes met betrekking tot de lijnvoering van het openbaar 

vervoer zijn wa, rschijnlijk het moeilijkst in de praktijk toe te passen van alle 

ontwerpprincipes die in dit hoofdstuk warden behandeld. Zo is het uiteindelijke 

doel van een opil nbaar vervoerlijn natuurlijk het zo optimaal ontsluiten en het 

met elkaar verbi den van herkomst- en bestemmingslocaties in de ruimtelijke 

omgeving. Voor I bij ontsluitende lijnen, maar oak bij verbindende lijnen, kan 

dit ten koste gaa
1 

van een duidelijke orientatie van de lijnvoering. Oak zal het 

om deze reden riet altijd mogelijk zijn routes te gebruiken met een sterke 

identiteit. Wat r at betreft zijn beide ontwerpprincipes ondergeschikt aan 

het kenmerk va7 de beschikbaarheid van het openbaar vervoer, en dan met 

name het subkerymerk van de nabijheid (zie paragraaf 4.2). In het geval dat het 

openbaar vervo, r gebruikt maakt van een eigen baan, kunnen oak beperkingen 

met betrekking T t de ruimtelijke in passing van invloed zijn op de lijnvoering. 

Betrokken actoren en hun verantwoordelijkheden 

De verantwoort elijkheid voor het bepalen van de lijnvoering van het openbaar 

vervoer verschilt per concessiegebied. De mate van detaillering waarmee het 

lijnennetwerk in en programma van eisen bij de aanbesteding is vastgelegd, is 

namelijk per con essiegebied verschillend. 

lo wordt in de provincies Groningen en Drenthe het lijnennetwerk volledig 

ontwikkeld doo het OV-bureau Groningen Drenthe. Dit OV-bureau is een 

zelfstandig openpaar lichaam dat door de beide provincies en de Gemeente 

Groningen geza, enlijk is opgezet voor het ontwikkelen, organiseren en beheren 

van het openba r vervoer (exclusief spoor) in geheel Groningen en Drenthe. 

Het ontwikkelen van het lijnennet gebeurt overigens in overleg met reizigers 

en de vervoerde . De vervoerder mag dit aangeboden netwerk vervolgens zo 

goed mogelijk be~ienen. 

In de provinci Noord-Holland wordt het uiteindelijke ontwerp van het 

lijnennet daarentegen aan de vervoerder overgelaten. Aan de hand van een 

stelsel van bedieningsnormen zijn door de provincie voor verschillende typen 

locaties wel minimum eisen voor ontsluiting opgesteld waaraan de vervoerder 

moet voldoen (zogenaamde OV-profielen). Deze eisen hebben betrekking op 

de maximale loopafstand naar de halte, de bedieningstijden, de frequenties en 

intervallen van het vervoer. Bij de aanbesteding warden vervoerders beoordeeld 

op de kwaliteit van het vervoeraanbod dat zij voorstellen (Eerdmans & Lutje 

Schipholt: 2005). 

Analyse praktijksituatie routes lijnen 1en171 in Eindhoven 

Tot slot van deze paragraaf wordt hier ingegaan op de praktijksituatie van 

de lijnvoering van de lijnen 1 en 171. In figuur 6.3 is de orientatie van beide 

buslijnen weergegeven. Er is hier een duidelijk onderscheid te zien in de 

duidelijkheid van de richting van beide lijnen. Lijn 171 heeft tussen Eindhoven 

en Valkenswaard een duidelijke verbindende functie. Deze lijn heeft hier een 

zeer directe lijnvoering en maakt daarbij gebruik van een doorgaande route 

met een sterke identiteit, namelijk de route Aalsterweg - Eindhovenseweg -

Valkenswaardseweg - Eindhovenseweg. Vanaf Valkenswaard tot Dommelen is 

de lijnvoering iets minder direct. De lijn blijft wel gebruik maken van routes 

die behoren tot de hoofdontsluitingsstructuur van Valkenswaard en Dommelen 

en (mede) daardoor een sterke identiteit hebben. Lijn 1 heeft een minder 

directe lijnvoering. De routes waarvan lijn 1 gebruik maakt, hebben over het 

algemeen wel een ontsluitende functie, maar behoren niet allemaal tot de 

hoofdontsluitingsstructuur van Eindhoven of Waalre. Deze lijn heeft duidelijk 

een meer ontsluitende functie. 

Wat opvalt, is dat als gevolg van een indirecte lijnvoering de voertuigen voor 

het bereiken van hun eindbestemming soms precies de andere kant oprijden 

dan de richting die ze volgens de bewegwijzering moeten volgen om deze 

eindbestemming te bereiken. Dit is niet gunstig voor de orientatie van de 

reiziger. 

Zoals bij de toelichting van de toepasbaarheid van beide ontwerpprincipes 

naar voren is gekomen, zijn de in deze paragraaf opgestelde ontwerpprincipes 

niet zondermeer toepasbaar in de praktijk. Dit omdat beide ontwerpprincipes 

ondergeschikt zijn aan aspecten met betrekking tot de beschikbaarheid van 

het openbaar vervoer. Het is dan oak niet mogelijk om alleen op basis van deze 

twee ontwerpprincipes aanbevelingen te doen voor grate veranderingen van 

de lijnvoering van beide lijnen. Dit vereist oak een uitgebreid onderzoek naar 

de gevolgen van deze aanbevelingen voor de beschikbaarheid van het openbaar 

vervoer en de gevolgen daar weer van op het aantal reizigers. Aangezien een 

dergelijk uitgebreid onderzoek buiten het kader van dit deel van het rapport 

valt, warden in deze paragraaf dan oak geen aanbevelingen gedaan. 
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Figuur 6.3: orientotie von de bus/ijnen 1en171 door Eindhoven, Waa/re en Valkenswaard en 
Dommelen (alleen lijn 171}. 

D E 'LEESBAARHEID' VAN OPENBAAR VERVOERROUTES IN DE STADSSTRUCTUUR 

6.2 Ligging van de haltelocaties 

Naast een inzichtelijke lijnvoering kan ook een inzichtelijke ligging van de 

haltelocaties bijdragen aan het verkrijgen van een eenvoudig te begrijpen en te 

onthouden samenhang tussen de structuur van het openbaar vervoernetwerk 

en de stedelijke structuur. Zoals in hoofdstuk 4 is toegelicht, is het van belang 

dat het voor een (potentiele) reiziger inzichtelijk is waar de halte ligt waar hij 

of zij moet instappen, via welke route hij of zij het snelst, veiligst en/of meest 

comfortabel bij deze vertrekhalte kan komen, waar in de buurt van zijn of haar 

bestemming de aankomsthalte ligt en via welke route vanafdeze aankomsthalte 

hij of zij het snelst, veiligst en/of meest comfortabel de gewenste bestemming 

kan bereiken. Om dit te bereiken zijn twee ontwerpprincipes op te stellen. 

Allereerst zullen beide ontwerpprincipes warden toegelicht. Vervolgens wordt 

ingegaan op de toepasbaarheid van beide ontwerpprincipes in de praktijk 

en op de actoren die betrokken zijn bij de situering van de haltelocaties en 

hun verantwoordelijkheden. Tot slot van deze paragraaf wordt ingegaan op 

de ligging van de haltes van de buslijnen 1 en 171. Naar aanleiding van deze 

analyse volgt een aanbeveling. 

• Ploots holtes voor tegengeste/de richtingen zo dicht mogelijk bij 
elkoor 

Dit ontwerpprincipe heeft tot doel de herkenbaarheid en het functionele 

belang van de haltelocatie als knooppunt in de stedelijke structuurte versterken. 

Op het moment dat haltes voor tegengestelde richtingen in directe nabijheid 

van elkaar liggen, vormen de haltes een duidelijk herkenbaar knooppunt, wat 

gunstig is voor het herkennen van de samenhang tussen de haltelocatie en de 

ruimtelijke omgeving en daarnaast ook nog eens gunstig is voor de identiteit 

van de haltelocatie. In het geval dat beide haltes precies tegenover elkaar 

liggen aan een doorgaande weg is dit extra gunstig voor de herkenbaarheid 

van de haltelocatie omdat ze visueel gezien een soort 'poort'2 vormen voor 

het passerende autoverkeer. Hoe grater de afstand tussen beide haltes, des te 

moeilijker wordt het voor de (potentiele) reizigers om de samenhang tussen 

de haltes onderling, en daarmee ook de samenhang tussen de haltes en de 

stedelijke structuur, te begrijpen en te onthouden. 

• Ploots de holtes op herkenbore locoties in de stedelijke structuur 

Door de haltelocaties te koppelen aan herkenbare onderdelen van de 

stedelijke structuur kunnen de haltelocaties profiteren van de herkenbaarheid 

van deze elementen. Op het moment dat de locatie waar een bepaalde halte 

is gelegen al onderdeel uitmaakt van iemands mental map is het voor deze 

persoon eenvoudiger om te begrijpen en te onthouden op welke wijze deze 

2 Een poort is te definieren als een 'punt-overgang', gekoppeld aan een lineair 
element met een routefunctie (Rutgers & Snijders, 2003: 208). 



halte is verbond n met andere onderdelen van de stedelijke structuur. Op het 

moment dat de ocatie waar de halte is gelegen nog geen onderdeel uit maakt 

van iemands m ntal map, moet deze persoon niet alleen onthouden dat er 

een halte op die locatie ligt, maar moet hij daarnaast ook deze locatie opslaan 

in zijn of haar lental map en inzicht krijgen in de wijze waarop deze locatie 

verbonden is ~j,t andere al bekende onderdelen van de stedelijke structuur. 

Het mag duidelijk zjjn dat dit laatste meer moeite kost, en dat dit dan ook niet 

bijdraagt aan h 1t gemak waarmee het openbaar vervoer onderdel wordt van 

iemands mental map. 

Herkenbare lo aties in de stedelijke structuur zijn bijvoorbeeld knooppunten 

van voor- en n transportroutes of locaties direct nabij bekende gebouwen, 

bekende voorzie ingen of een bekende openbare ruimte. 

1 .nn1 
Geen gunsttge ligglng van de haltes 

_JLJ LJL 

Gunst! e ligging van de haltes 

Figuur 6.4: pasitief e negatief vaarbeeld figging haltes ten apzichte van elkaar en ten apzichte 
van kruisende routes 

Toepasbaarheid an beide ontwerpprincipes in de praktijk 

Er zijn een aantal redenen te onderscheiden die de toepassingsmogelijkheden 

van de beide zbjuist beschreven ontwerpprincipes in de praktijk kunnen 

beperken. Om tel beginnen is de ligging van de haltes natuurlijk afhankelijk van 

de lijnvoering var de openbaar vervoerlijnen. Zo is het natuurlijk niet mogelijk 

haltes voor tege gestelde richtingen tegenover elkaar te situeren op locaties 

waar de tegengestelde richtingen van een lijn niet via dezelfde route !open. 

Ook moet er rekening gehouden worden met de gewenste halteafstanden van 

een lijn. 

Daarnaast kunnen ook ruimtelijke beperkingen de locatie van haltes 

be'invloeden. Om een halte op een bepaalde locatie te kunnen realiseren, moet 

er op deze locatie voldoende ruimte zijn om de halte in te kunnen passen in het 

straatprotiel. Zeker op het moment dat de aanleg van een haltehaven bij de halte 

noodzakelijk is, kan dit, gezien de benodigde extra ruimte voor de haltehaven, 

beperkingen met zich meebrengen. De keuze om een voertuig te laten halteren 

in een haltehaven of op de rijbaan is afhankelijk van de verkeersintensiteit, de 

toegestane snelheid op de rijbaan, de frequentie van de betreffende buslijn en 

de vraag of een bus er enige tijd moet wachten (zoals bij een tijdhalte of een 

eindpunt) (KpVV 2007: 16-17). 

Tot slot kunnen verkeerstechnische aspecten de toepassingsmogelijkheden 

van de beide ontwerpprincipes beperken. Het direct tegenover elkaar plaatsen 

van bushaltes voor tegengestelde richtingen is goed mogelijk in woonstraten 

met een geringe verkeersintensiteit of op wegen met twee rijstroken per 

richting. Op doorgaande wegen met maar een rijstrook per richting is dit 

mogelijk op het moment dat gebruik wordt gemaakt van haltehavens. Het 

C.R.O.W. (2004: 555) stelt echter dat op het moment dat de bussen op deze 

wegen op de rijbaan halteren, de haltes minimaal dertig en bij voorkeur vijftig 

meter voorbij elkaar dienen te worden gesitueerd. Met deze afstand tussen de 

haltes is zicht op tegemoetkomend verkeer voor inhalende voertuigen goed 

mogeljjk. Het is volgens het C.R.O.W. ook af te raden bushaltes te situeren 

in of vlak voor bochten met een straal kleiner dan 300 meter. Dit is onder 

andere omdat in dergelijke situaties het uitzicht op het overige verkeer door 

de bus wordt belemmerd. Bij kruispunten zonder verkeerslichten dienen haltes 

minimaal 12 meter voor het kruispunt te worden gesitueerd zodat het uitzicht 

van de andere weggebruikers op het kruispunt gewaarborgd blijft. Voor de 

doorstroming van het verkeer is het daarnaast wenselijk dat, op het moment 

dat de voertuigen halteren op de rijbaan, haltes in beide richtingen allebei 

voorbij het kruisingsvlak worden gelegd. 

Betrokken partijen en hun verantwoordelijkheden 

De precieze invloed van verschillende partijen op de uiteindelijke haltelocaties 

is afhankelijk van de gemaakte concessieafspraken. Op het moment dat de 

vervoerder de vrije hand heeft in het ontwerpen van het lijnennet worden de 

uiteindelijke haltelocaties meestal bepaald in overleg tussen de vervoerder en 

de wegbeheerder, meestal de gemeente. 

De gemeente is als wegbeheerder eindverantwoordelijk voor de precieze locatie 

van de halte en is dan ook de partij die uiteindelijk beslist. Het kan echter ook 

zo zijn dat de exacte haltelocaties al door de ov-autoriteit in overleg met de 

wegbeheerder worden vastgelegd en dat de vervoerder hier geen inspraak bij 

heeft. Natuurlijk is het ook mogelijk dat de haltelocaties worden vastgesteld in 

samenspraak tussen alle drie deze partijen (KpW 2006: 10-12). 
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Analyse praktijksituatie routes lijnen 1 en 171 in Eindhoven en 

aanbevelingen 

Kijkend naar de ligging van de haltes waar de lijnen 1 en/of 171 halteren, 

dan zijn er voorbeelden te vinden van zowel haltes die dankzij hun ligging een 

duidelijk herkenbaar knooppunt vormen in de stedelijke structuur, als oak van 

haltes die een minder herkenbare ligging hebben ten opzichte van elkaar. 

Foto 6.1 : gunstige Jigging van holtes tegengestelde richtingen ten opzichte von elkaor. 

Foto 6.2: gunstige Jigging von holte ten opzichte van kruisende voor- en natransportroute. 

DE 'LEESBAARHEID' VAN OPEN BAAR V ERVOERROUTES IN DE STADSSTRUCTUUR 

Een duidelijk voorbeeld van haltes die minder gunstig ten opzichte van elkaar 

liggen zijn de haltes op de binnenring van Eindhoven. Dit geldt zowel voor de 

haltes van lijn 171 als voor de haltes van lijn 1. Voor lijn 171 komt dit doordat 

de voertuigen komende vanaf Eindhoven CS met bestemming Dommelen een 

andere route rijden door de binnenstad dan de voertuigen vanuit Dommelen 

met Eindhoven CS als bestemming. De voertuigen komende vanaf het Centraal 

Station rijden via de oostelijke route van de binnenring. De voertuigen naar 

het Centraal Station toe rijden via de westelijke route. Dit heeft tot gevolg dat 

binnenstadbezoekers die gebruik willen maken van lijn 171 op een andere weg 

moeten instappen dan waar ze uitgestapt zijn. Deze situatie geldt overigens 

niet alleen voor lijn 171, maar oak voor een groat aantal andere regionale 

lijnen die rijden via de binnenring. Dit maakt de ligging in de stedelijke structuur 

van de verschillende haltes ten opzichte van elkaar moeilijk te begrijpen en te 

onthouden. Gezien de plannen om in de toekomst het aantal P&R voorzieningen 

aan de openbaar vervoerlijnen uit te breiden (Gemeente Eindhoven & 

Goudappel Coffeng 2007), is dit een onwenselijke situatie. In hoofdstuk 4 is 

namelijk gebleken dat het juist voor deze keuzereizigers van belang is dat de 

samenhang tussen de haltelocaties onderling en de samenhang tussen de 

haltes en de stedelijke structuur eenvoudig is te begrijpen en te onthouden. 

Het niet in elkaars directe nabijheid liggen van de haltes voor tegengestelde 

richting is daarnaast ook ongunstig voor de identiteit van de haltelocaties als 

belangrijke knooppunten in de stedelijke structuur. 

Lijn 1 rijdt wel in beide richtingen via de westelijke route van de binnenring. 

Ondanks dat de haltes voor tegengestelde richtingen van deze lijn wel op 

dezelfde route liggen, liggen ze in twee gevallen toch nag zo'n 150 meter uit 

elkaar. 

Gezien de ongunstige liggingvan de verschillende haltelocaties in de binnenstad 

ten opzichte van elkaar is het wenselijk dat in de binnenstad van Eindhoven 

de bij elkaar behorende haltes voor tegengestelde richtingen samengevoegd 

warden tot herkenbare knooppunten in het centrum. Om dit te kunnen 

bereiken is het noodzakelijk dat het openbaar vervoer over de binnenring 

gebundeld wordt op een van beide routes van deze binnenring. Dit idee is in 

hoofdstuk 7 verder uitgewerkt. Op basis van deze uitwerking is de aanbeveling 

opgesteld om het openbaar vervoer te bundelen op de westelijke route van de 

binnenring en daar vier duidelijk herkenbare openbaar vervoerknooppunten 

te realiseren bij de Piazza, de Vrijstraat, het Stadhuisplein en aan het eind van 

de P.C. Hooftlaan. 
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Figuur 6.5: huidige s uatie lijnvaering lijn 171 in de binnenstad .. Figuur 6.6: huidige situatie lijnvaering lijn 1 in de binnenstad .. 
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Huidige situatie totaal Gewenste situatie totaal 

. o 
Figuur 6. 7: huidige s tuatie haltelacaties aan de binnenring. Figuur 6.8: gewenste situatie haltelacaties aan de binnenring. 
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6.3 Naamgeving van de haltelocaties 

Ten aanzien van de naamgeving van de haltelocaties zijn er twee 

ontwerpprincipes op te stellen. Deze ontwerpprincipes zullen allereerst 

warden toegelicht. Vervolgens wordt ingegaan op de toepasbaarheid van de 

beide ontwerpprincipes in de praktijk en op de betrokken actoren en hun 

verantwoordelijkheden. Tot slot van deze paragraaf wordt een analyse gemaakt 

van de praktijksituatie wat betreft de naamgeving omtrent de haltes van de 

buslijnen 1 en 171 in Eindhoven en warden twee aanbevelingen gedaan. 

• Geef de haltes herkenbare namen 

De naamgeving van haltes kan bijdragen aan het inzichtelijk maken van 

de samenhang tussen de structuur van het openbaar vervoernetwerk en 

de stedelijke structuur. Met de naam van een halte kan inzichtelijk warden 

gemaakt welk gebied of welke belangrijke specifieke bestemming(en) door de 

betreffende halte ontsloten warden. Het is dan oak van belang dat de naam van 

de halte zo herkenbaar mogelijk aangeeft voor welk gebied of we Ike belangrijke 

bestemming(en) de halte het openbaar vervoersknooppunt vormt. 

• Moak de ha/tenamen duidelijk zichtbaar 

Namen geven een object of een locatie betekenis. Door de naam van de halte 

duidelijk zichtbaar bij de halte te plaatsen, wordt het feit dat de halte een 

knooppunt is in de stedelijke structuur duidelijk benoemd en wordt daarmee 

de identiteit van de halte als knooppunt versterkt. Momenteel zijn de namen 

van haltes vaak slecht zichtbaar. De traditionele haltepalen hebben maar een 

beperkte ruimte voor het weergeven van de naam van de halte, metals gevolg 

dat deze naam vanaf een paar meter afstand al niet meer te lezen is. Door bij 

haltes grotere naamborden te plaatsen, zoals bij de haltes van de Phileas in 

Eindhoven is gedaan, zal de haltenaam voor iedereen die passeert leesbaar zijn. 

Door dit ontwerpprincipe alleen toe te passen bij haltelocaties van verbindende 

lijnen, kan dit ontwerpprincipe oak gebruikt warden voor het vergroten van het 

onderscheid tussen verbindende en ontsluitende lijnen. 

Ten aanzien van verbindende lijnen kan dit ontwerpprincipe in combinatie met 

het vorige ontwerpprincipe oak warden uitgebreid. Bushaltes warden in het 

algemeen vernoemd naar de straat waarin ze gelegen zijn. Tenzij er meer dan 

een halte in de betreffende straat ligt, in dat geval is de eerstvolgende zijstraat 

of een bijzonder punt bepalend voor de haltenaam (Tilburgs 2007). Voordeel 

hiervan is dat de naam vaak relatief concreet aangeeft waar de betreffende halte 

is gelegen in de betreffende omgeving. Nadeel hiervan is dat deze naam vaak 

DE 'LEESBAARHEID' VAN OPENBAAR VERVOERROUTES IN DE STADSSTRUCTUUR 

geen recht doet aan de knooppuntfunctie die een halte, zeker bij verbindende 

lijnen, vervult voor een grater gebied. Door op het extra naambord bij de halte 

in een iets kleiner lettertype oak te vermelden welk gebied (stadsdeel, deel 

van een dorp, wijk of buurt) met de betreffende halte ontsloten wordt, kan 

de knooppuntfunctie van de halte voor het omliggende gebied nag eens extra 

warden benadrukt. Dit is weer gunstig voor de identiteit van de haltelocatie. 

Oak wordt hiermee de verbindende functie van de openbaar vervoerlijnen die 

er halteren benadrukt, wat weer gunstig is voor het imago van de lijnen. 

Toepasbaarheid van beide ontwerpprincipes in de praktijk 

In de praktijk zal het onmogelijk zijn om alle haltes een naam te geven die 

zo herkenbaar is dat alle (potentiele) reizigers alleen al aan de hand van de 

naam precies zullen weten waar de betreffende halte zich in de ruimtelijke 

omgeving bevindt. Het is dan oak van belang dat aan de hand van de naam van 

een halte op een stadsplattegrond zo nauwkeurig mogelijk op te zoeken is waar 

de betreffende halte is gelegen. 

Betrokken partijen en hun verantwoordelijkheden 

De vervoerder bepaalt de haltenaam. Het plaatsen van een duidelijk zichtbaar 

naambord bij de halte is de taak van de wegbeheerder, vaak de gemeente. 

Analyse praktijksituatie routes lijnen 1 en 171 in Eindhoven en 

aanbevelingen 

Bij de praktijkanalyse is er gekeken naar zowel de herkenbaarheid van de 

haltenamen als naar de zichtbaarheid van de haltenamen. 

Zichtbaarheid van de haltenamen 

Kijkend naar de zichtbaarheid van de haltenamen valt op dat bij alle haltes, 

uitgezonderd halte Piazza, de naam van de halte zeer slecht zichtbaar is, zeker 

voor passanten. Ten eerste komt dit door de beperkte ruimte op de halteborden 

voor het weergeven van de haltenaam. Ten tweede komt dit doordat deze naam 

maar op een zijde van het haltebord staat en daarmee vanaf maar een zijde 

zichtbaar is. De naam van halte Piazza is daarentegen oak op een apart, grater, 

naambord weergegeven. De naam van deze halte is daardoor veel duidelijker 

zichtbaar voor reizigers en passanten, wat de identiteit van deze haltelocatie 

ten goede komt. Aanbevolen wordt om alle haltes van de verbindende lijnen 

te voorzien van dergelijke naamborden. Door dit ontwerpprincipe a Ileen toe te 

passen bij haltelocaties van verbindende lijnen, kan dit ontwerpprincipe oak 

gebruikt warden voor het vergroten van het onderscheid tussen verbindende 

en ontsluitende lijnen. 



Foto's 6.3 en 6.4: de f?esbaarheid van de haltenamen op de tradiHonele ha/tepalen is beperkt. 

Foto 6.5: naambord h lte Piazza is veel duidelijker zichtbaar dan naam op tradiHone/e ha/tepaal. 

Herkenbaarheid van de haltenamen 

Ten aanzien van de herkenbaarheid van de haltenamen valt op dat aan de 

hand van de haltenamen niet te herkennen is dat door de buslijnen 1en171 drie 

belangrijke bestemmingen worden ontsloten. Dit zijn het lndoor-Sportcentrum 

Eindhoven, het Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep en het IJssportcentrum 

Eindhoven. Deze voorzieningen kunnen, vooral bij grote evenementen, 

belangrijke publiekstrekkers zijn en daarbij ook een groot aantal incidentele 

reizigers trekken. Het lndoor-Sportcentrum Eindhoven wordt ontsloten door lijn 

171 met de halte Theo Koomenlaan, vernoemd naar het kleine straatje waarmee 

het sportcentrum is verbonden met de Aalsterweg. Voor het vergroten van de 

herkenbaarheid van de naam van deze halte wordt aanbevolen de haltenaam 

te veranderen in lndoor-Sportcentrum. Deze naam zal veel herkenbaarder zijn 

voor reizigers naar het sportcentrum dan de huidige naam. Het IJssportcentrum 

Eindhoven wordt ontsloten door lijn 1 door halte Genneper Parken. Deze naam 

kan verwarrend zijn omdat deze naam verwijst naar een veel groter gebied 

om de halte heen waarin onder andere ook het lndoor-Sportcentrum en het 

Zwemcentrum zijn gelegen. En om bijvoorbeeld het lndoor-Sportcentrum te 

bereiken moet je dus niet buslijn 1 maar lijn 171 nemen. Aanbevolen wordt de 

naam van deze halte te veranderen in /Jssportcentrum. Met deze naam is de 

locatie van deze halte in Eindhoven eenvoudiger te bepalen en wordt het voor 

potentiele reizigers inzichtelijker dat deze halte het IJssportcentrum ontsluit. 

Zwemcentrum de Tongelreep wordt ontsloten door lijn 1 met halte De Weerde, 

vernoemt naar het tegenover gelegen verpleeghuis. Aanbevolen wordt 

om de naam van deze halte te veranderen in Zwemcentrum de Tongelreep. 

Bezoekers van verpleeghuis de Weerde zullen vaker weten dat dit tegenover 

het zwemcentrum ligt, dan dat bezoekers van het zwemcentrum zullen weten 

dat het zwemcentrum tegenover dit verpleeghuis ligt. 

6.4 Vormgeving van de infrastructuur 

Ten aanzien van de vormgeving van de infrastructuur is ereen ontwerpprincipe 

op te stellen. Dit ontwerpprincipe zal allereerst worden toegelicht. Vervolgens 

wordt ingegaan op de toepasbaarheid van het ontwerpprincipe in de praktijk en 

de actoren die verantwoordelijk zijn voor de vormgeving van de infrastructuur. 

Tot sllot van deze paragraaf wordt de vormgeving van de infrastructuur van 

de routes van de buslijnen 1 en 171 in Eindhoven geanalyseerd en wordt 

een aanbeveling gedaan voor het vergroten van de herkenbaarheid van de 

busbanen en busstroken. 
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• Gee/ het openbaar vervoer bij voorkeur een eigen, duidelijk 
herkenbare, infrastructuur 

In hoofdstuk 4 is toegelicht dat het van belang is dat duidelijk identificeerbaar 

is op welke routes openbaar vervoer beschikbaar is. Dit om bij te dragen aan 

het gemak waarmee het openbaar vervoer onderdeel kan warden van iemands 

mental map. Op het moment dat het openbaar vervoer gebruik maakt van een 

eigen, duidelijk herkenbare, infrastructuur vergroot dit de herkenbaarheid 

van een route als zijnde openbaar vervoerroute. Daarbij zorgt het gebruik van 

een eigen en duidelijk herkenbare infrastructuur op een bepaalde openbaar 

vervoerlijn er ook voor dat het eenvoudiger is om inzicht te verkrijgen in de 

routering van deze openbaar vervoerlijn door het stedelijk gebied. Tot slot 

kan de vormgeving van de infrastructuur ook bijdragen aan het imago van het 

openbaar vervoer. Een eigen infrastructuur kan bestaan uit een van het overige 

verkeer afwijkende vorm van infrastructuur, een van het overige verkeer fysiek 

of visueel gescheiden infrastructuur of uit een combinatie van beide. 

Zorg voor een afwijkende vorm van infrastructuur 

Een belangrijk kenmerk waarmee de routes waarover openbaar vervoer rijdt 

zich direct kunnen onderscheiden van de andere routes in het stedelijke gebied 

is het aanwezig zijn van een (zichtbaar) afwijkende vorm van infrastructuur 

voor het openbaar vervoer, zoals railinfrastructuur. 

Geef het openbaar vervoer een duide/ijk herkenbare eigen baan 

Ook het hebben van een eigen fysiek of visueel van het overige verkeer 

gescheiden baan voor hetopenbaarvervoerdraagt bij aan de herkenbaarheid van 

de route als zijnde openbaar vervoerroute. Te denken valt hierbij aan busbanen 

en busstroken. De herkenbaarheid van de busbanen en busstroken kan warden 

vergroot door het geven van een 'eigen' kleur aan deze businfrastructuur, 

afwijkend van de kleuren die voor de overige infrastructuur warden gebruikt. 

Door de busbanen en busstroken een afwijkende kleur te geven, onderscheidt 

deze businfrastructuur zich sterker ten opzichte van de andere infrastructuur. 

Hierdoor valt deze eerder op en zal deze eerder onderdeel warden van iemands 

mental map. Een goed voorbeeld van toepassing van dit ontwerpprincipe is te 

vinden in Breda, waar een aantal busbanen en busstroken een groene kleur 

heeft gekregen. Waar auto-infrastructuur over het algemeen te identificeren is 

met grijs en fietsinfrastructuur vaak met oranje, moet men de kleur groen gaan 

identificeren met de aanwezigheid van openbaar vervoer infrastructuur. 

Het meest ideaal voor de herkenbaarheid van het openbaar vervoer is 

natuurlijk een combinatie van een eigen baan met een afwijkende vorm 

van infrastructuur, zoals bij een sneltram vaak het geval is. De identiteit van 

een eigen baan kan daarnaast ook warden versterkt met behulp van andere 

inrichtingselementen als keuze bepaalde groenvoorziening, verlichting en in 

het geval van trams de vormgeving van de bovenleiding. 

DE 'LEESBAARHEID' VAN OPENBAAR VERVOERROUTES IN DE STADSSTRUCTUUR 

_JLJ LIL 
..., ___________________________________________________ _ 

---------~-------------~--------------------------~ 

Geen hekenbare eigen infrastructuur 

_JLJ LJL 
!W'"~- .. -=--- --,.. - - - - ~-.iii 

~--~-·- -:-: 

Wei een herkenbare eigen infrastructuur 

Figuur 6.9: gee/ het openbaar vervoer een eigen infrostructuur. 

Foto 6.6: Ettensebaan in Breda met groene busbaan 



Wanneer het penbaar vervoer geen afwijkende vorm van infrastructuur of 

geen eigen baa heeft op een route, zal deze route zich niet op basis van de 

infrastructuur k nnen onderscheiden van andere routes in het stedelijke gebied, 

wat de herkenbaarheid van deze routes als zijnde openbaar vervoerroute niet 

ten goede komt Dit is vaak het geval bij het traditionele busvervoer. 

Ook wanneer eer openbaar vervoerroute zich onder de grond bevindt, zoals bij 

de metro, is dezr_ route minder duidelijk herkenbaar in het stadsbeeld. 

In beide gevall, n zal het ontbreken respectievelijk het onzichtbaar zijn van 

een eigen infrastructuur deels gecompenseerd kunnen worden door te 

zorgen voor ee1 extra duidelijke herkenbaarheid van de haltelocaties en door 

goede informatievoorzieningen. In het geval van de busroutes kan ook de 

vormgeving en de frequentie van de voertu igen op een route bijdragen aan de 

herkenbaarheid ~an de betreffende route als zijnde openbaar vervoerroute. In 

de volgende par grafen zal verder op deze aspecten worden ingegaan 

Toepasbaarheid van het ontwerpprincipe in de praktijk 

Een afwijkend vorm van infrastructuur is alleen mogelijk indien gekozen 

wordt of is voor een zware systeemsprong of bepaalde vormen van een lichte 

systeemsprong. e mogelijkheden om hiervoorte kiezen wordenweer beinvloed 

door het aanwe ige draagvlak. Hier is in paragraaf 4.S dieper op ingegaan. De 

mogelijkheden .loor het realiseren van een eigen baan voor het openbaar 

vervoer zijn afhJ nkelijk van de mogelijk voor ruimtelijke en verkeerskundige 

inpassing van d 
1

ze infrastructuur. Daarnaast speelt ook het kostenaspect een 

rol. Ook het real"seren van een eigen baan voor het penbaar vervoer is a Ileen 

rendabel als er voldoende draagvlak is. 

Foto 6. 7: busbaan St atumsedijk huidige situatie 

Betrokken actoren en hun verantwoordelijkheden 

Een mogelijke keuze tussen rails en asfalt wordt uiteindelijk gemaakt door de 

verantwoordelijke ov-autoriteit. De verantwoordelijkheid ten aanzien van de 

vormgeving, aanleg en onderhoud van infrastructuur ligt daarentegen bij de 

wegbeheerder, veelal de gemeente. 

Analyse praktijksituatie routes lijnen 1 en 171 in Eindhoven en 

aanbevelingen 

Op de routes die de buslijnen 1 en 171 gebruiken, is nergens sprake van 

een afwijkende vorm van infrastructuur. Wei kunnen de voertuigen van beide 

lijnen op delen van hun route gebruik maken van busbanen of busstroken. Bij 

lijn 1 geldt dit alleen in het centrum van Eindhoven. Bij lijn 171 is dit ook op 

andere delen van de route het geval, zoals op de Aalsterweg en tussen Waalre 

en Valkenswaard . Op het grootste gedeelte van de routes maken beide lijnen 

echter gewoon gebruik van de normale weg. 

Op foto 6.7 is te zien dat de busbaan op de Stratumsedijk zich maar zeer 

beperkt onderscheidt van de infrastructuur voor het autoverkeer. Dit komt 

hoofdzakelijk doordat de busstroken qua materiaal- en kleurgebruik niet of 

maar zeer beperkt afwijken van de rijbanen voor het autoverkeer. Op basis 

van het opgestelde ontwerpprincipe wordt dan ook de aanbeveling gedaan 

om de openbaar vervoerinfrastructuur in Eindhoven en omgeving een 'eigen' 

groene kleur te geven. Op de bewerkte foto 6.8 is te zien wat dit doet voor de 

herkenbaarheid van deze businfrastructuur. 

Foto 6.8: voorbeelduitwerking geven groene kleur aan busbanen. 
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busstroken in het centrum van Eindhoven. Zij zijn alleen te herkennen doordat 

er aan het begin een verbodsbord staat voor het overige verkeer en verder 

hier en daar het woord L/JNBUS of BUS op het asfalt is aangebracht. Voor het 

vergroten van de identiteit van het openbaar vervoer in de binnenstad wordt 

daarom, als aanvulling op de aanbeveling uit paragraaf 6.2, aanbevolen om 

het openbaar vervoer over de volledige lengte van de westelijke route van de 

binnenring voor beide richtingen een eigen baan te geven. In combinatie met 

het geven van een 'eigen' groene kleur aan deze businfrastructuur zorgt deze 

aanbeveling ervoor dat het openbaar vervoer op deze route visueel dominant 

wordt ten opzichte van het autoverkeer. Er ontstaat dan een complete en zeer 

duidelijk herkenbare openbaar vervoersas door de Eindhovense binnenstad. In 

hoofdstuk 7 wordt hier verder op ingegaan. 

Foto 6.9: beperkte identiteit busstrook op de P.C. Hooftlaan. 

DE 'LEESBAARHEIO' VAN OPENBAAR VERVOERROUTES IN OE STADSSTRUCTUUR 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de vormgeving van de haltelocaties. Ten 

aanzien van de vormgeving van de haltelocaties zijn twee ontwerpprincipes op 

te stellen. Allereerst zullen deze beiden warden toegelicht. Vervolgens wordt 

ingegaan op de toepasbaarheid van beide ontwerpprincipes in de praktijk en 

op de actoren die betrokken zijn bij de vormgeving van de haltelocaties en hun 

verantwoordelijkheden. Tot slot van deze paragraaf wordt de vormgeving van de 

haltelocaties op de routes van de buslijnen 1 en 171 in Eindhoven geanalyseerd 

en warden aanbevelingen gedaan met betrekking tot de vormgeving van de 

haltelocaties waar de lijnen 1en/of171 halteren. 

• Zorg voor een herkenbare en aantrekkelijke vormgeving van de 

ha/telocaties 

Een duidelijke herkenbaarheid van de haltelocaties in het straatbeeld 

benadrukt de aanwezigheid van het openbaar vervoer op de betreffende 

haltelocatie. Een duidelijke herkenbaarheid van de haltelocaties draagt dan 

ook bij aan het inzichtelijk maken van de verplaatsingsmogelijkheden die het 

aanwezige openbaar vervoernetwerk biedt. Daarbij moet uit de vormgeving 

van de haltelocaties af te leiden zijn dat haltes plekken zijn met een belangrijke 

betekenis. Zo kan de vormgeving van de haltelocaties ook bijdragen aan het 

imago van het openbaar vervoer. De halte moet een plek zijn waar je best 

gezien wilt warden. 

Architectonische expressie van het haltemeubi/air 

Voor de waarneembaarheid van een haltelocatie is het ten eerste van 

belang dat een haltelocatie niet alleen een haltepaal heeft, maar ook een 

abri. Voor het bereiken van een herkenbare en aantrekkelijke vormgeving 

van de haltelocaties is het daarbij van belang dat het haltemeubilair een 

architectuur heeft die mensen aanspreekt, die iets uitdraagt. Het belang van de 

architectonische expressie heeft vooral betrekking op de abri's, maar geldt ook 

voor ander haltemeubilair zoals de haltepaal met het haltebord, de bankjes of 

de verlichting. Van invloed op de vormgeving van haltelocaties zijn de vorm van 

de haltevoorzieningen, kleur- en materiaalgebruik en verlichting. Zo kan een 

herkenbare verlichting de herkenbaarheid van de haltelocatie in de donkere 

uren versterken. 

De architectonische expressie van het haltemeubilair kan warden vergroot 

door in de vormgeving ervan een bepaalde plaatsgebonden identiteit tot 

uitdrukking te brengen (KpVV 2006: 46). Dit kan bijvoorbeeld door het 

ontwerpen van een eigen halte voor de stad of regio. Zo verwijst het ontwerp 

van de abri's in Hilversum naar de vroegere gemeentearchitect Dudak. Voor de 

herkenbaarheid is het daarbij van belang dater een bepaalde eenheid zit in de 

vormgeving van de verschillende haltelocaties. 

Gebruik van symbolen voor het vergroten van de identificeerbaarheid van de 



haltelocaties 

Symbolen kunn n een hulpmiddel zijn voor de identificatie van een object 

of plek in de rui te. Het is daarbij belangrijk dat het gebruikte symbool een 

duidelijke identit it heeft. Symbolen met een duidelijke identiteit worden 

namelijk sneller 1erkend. Voor het verkrijgen van een duidelijke identiteit is 

het van belang di het gebruikte symbool eenvoudig herkenbaar is en frequent 

wordt gebruikt (P ssini, 1984: 91-95). Momenteel is het traditionele haltebord 

L03 te zien als h t symbool voor een haltelocatie. Probleem met dit bord is 

echter, zoals ind praktijkanalyse zal blijken, dat dit haltebord in de praktijk niet 

altijd even goed chtbaar is 

Vormgeving ha/tj havens en weginfrastructuur bij haltes 

Een andere mo~elijkheid voor het vergroten van de herkenbaarheid en de 

aantrekkelijkheid[ van de haltelocaties heeft betrekking op de vormgeving van 

de haltehavens e weginfrastructuur bij de haltes. 

Door de infrast uctuur bij een openbaar vervoerhalte net als busbanen en 

busstroken een nderscheidende kleur te geven, kan de herkenbaarheid en 

daarmee de ide titeit van de haltelocaties worden vergroot . Door zowel de 

busbanen en bu stroken als de haltelocaties eenzelfde, van het grijze asfalt 

afwijkende, groi e kleur te geven en dit principe consequent toe te passen, 

zal men de kleu groen automatisch gaan identificeren met de aanwezigheid 

van openbaar ve voer. Verderop in deze paragraaf bij de aanbevelingen zal dit 

principe visueel orden toegelicht. 

Op het momen dat haltes voor tegengestelde richtingen precies tegenover 

elkaar liggen, kan het geven van een afwjjkende kleur aan de infrastructuur 

leiden tot een andere beeldvorming van de haltelocaties. In plaats van twee 

haltes die langs een autorijbaan liggen, loopt de autorijbaan nu door een 

openbaar vervoerknooppunt heen. Dit versterkt niet alleen de zichtbaarheid 

van de haltelocatie. Doordat de kleur van de openbaar vervoerinfrastructuur 

bij deze haltes visueel dominant is ten opzichte van de kleur van de auto

infrastructuur kan dit ook bijdragen aan het versterken van het imago van 

het openbaar vervoer. Ook dit punt zal bij de aanbevelingen visueel worden 

toegelicht. 

Vergroten onderscheid verschillende lijntypen 

De vormgeving van het haltemeubilair en het kleurgebruik bij haltehavens kan 

worden gebruikt voor het creeren van een imagoverschil tussen verschillende 

lijntypen. Voor het behouden van een be pa aide eenheid in hetopenbaarvervoer 

is het echter wel van belang dater nog altijd overeenkomstige kenmerken zijn 

tussen de verschillende type haltes voor de verschillende type lijnen. 

• Moak de haltelocaties een duidelijk onderdeel van de omgeving 

Ten aanzien van de vormgeving van de haltelocaties is het niet alleen 

wenselijk dat de haltes op een positieve manier opvallen in de ruimtelijke 

omgeving, ze moeten er ook duidelijk mee verbonden zijn. Dit kan door de 

haltes vormtechnisch te verbinden met de omgeving en door het vergroten van 

het functionele belang van de haltelocaties. 

Haltes vormtechnisch verbinden met ruimtelijke omgeving 

Foto 6.12: brievenbus ols voorbeeld von het vergroten van het functioneel belong van een 
haltelocatie. 
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Het vormtechnisch verbinden van de haltes met de ruimtelijke omgeving is 

vooral van belang voor het imago van het openbaar vervoer. Het is van belang 

dat de haltes dusdanig in de omgeving worden ingepast dat passanten en 

gebruikers niet het gevoel krijgen dat de haltevoorzieningen een ondergeschikte 

functie hebben ten opzichte van de overige verkeersvoorzieningen. 

Vergroten functionee/ belang van haltelocaties 

Door bijvoorbeeld een brievenbus bij de halte te plaatsen, krijgt de haltelocatie 

ook een functioneel belang voor niet openbaarvervoerreizigers. De bekendheid 

van de halte bij de niet reizigers zal hierdoor toenemen. De aanwezigheid van 

overzichtelijke reisinformatie bij de halte kan deze potentiele reiziger verleiden 

om eens te kijken welke mogelijkheden het openbaar vervoer vanaf deze halte 

hem te bieden heeft. 

Toepasbaarheid van beide ontwerpprincipes in de praktijk 

De toepassingsmogelijkheden van beide ontwerpprincipes worden vooral 

beperkt door het kostenaspect en de mogelijkheden voor ruimtelijke inpassing 

van het haltemeubilair. Zo is het kostbaar om bij iedere halte een opvallende 

abri neer te zetten. Het haltemeubilair blijft nu eenmaal slechts een van de 

vele inrichtingselementen die er in een stedelijke ruimte te vinden zijn. Om 

het haltemeubilair positief op te laten vallen in de omgeving zijn dan ook 

investeringen nodig. Vanuit praktisch oogpunt gezien is het plaatsen van een 

opvallende abri bij iedere halte ook niet altijd noodzakelijk. Bij een halte waar 

hoofdzakelijk reizigers uitstappen, heeft een abri weinig nut als wachtruimte. 

Daarbij is er ook niet altijd de ruimte voor het plaatsen van een abri. De 

(onderhouds)kosten van abri's kunnen echter sterk beperkt worden door een 

commerciele partij toe te staan reclame te voeren bij de haltes. Volgens het 

KpVV {2006: 50) dient, om de haltevoorzieningen te kunnen bekostigen uit 

reclameopbrengsten, wel een groot deel (circa tachtig procent) van deze haltes 

op goede zichtlocaties te staan. 

Betrokken partijen en hun verantwoordelijkheden 

Over het algemeen is de wegbeheerder, veelal de gemeente, verantwoordelijk 

voor de infrastructuur bij de halte . De wegbeheerder is daarbij ook 

verantwoordelijk voor de realisatie en het beheer en onderhoud van het 

haltemeubilair zoals de abri en een zitgelegenheid . In een aantal gevallen is 

echter de vervoerdereigenaarvan de haltevoorzieningen en/ofverantwoordelijk 

voor het beheer en onderhoud van deze voorzieningen (KpW, 2006: 12). Het 

is echter mogelijk dat de verantwoordelijke partij verschillende taken omtrent 

het beheer en onderhoud van de halte uitbesteedt aan leveranciers van 

haltemeubilair (waaronder abri's) of exploitanten van buitenreclame (KpW, 

2007: 16). 

Analyse praktijksituatie routes lijnen 1 en 171 in Eindhoven en 

OE 'LEESBAARHEID' VAN OPENBAAR VERVOERROUTES IN DE STADSSTRUCTUUR 

aanbevelingen 

In deze analyse wordt achtereenvolgens ingegaan op de architectonische 

expressievan de haltevoorzieningen, de zichtbaarheid van de haltevoorzieningen 

en de vormtechnische verbondenheid van de haltes met hun omgeving. Tot 

slot worden een drietal aanbevelingen gedaan. 

Architectonische expressie van het ha/temeubilair 

Met betrekking tot de architectonische expressie van de haltevoorzieningen 

zijn er op beide lijnen drie typen haltes te onderscheiden. Allereerst zijn er de 

haltes die uit niets meer bestaan dan een enkele haltepaal. In een enkel geval 

ontbreekt de paal zelfs en is het haltebord vastgemaakt aan een lantaarnpaal. 

Ten tweede zijn er haltevoorzieningen met een traditioneel vormgegeven abri. 

De vormgeving van deze abri's is duidelijk puur functioneel en spree kt totaal niet 

aan. Ten derde zijn er de haltelocaties met nieuwe moderne abri's. Deze abri's 

hebben niet alleen een functioneel doel maar ook nog eens een aansprekende 

vormgeving, wat weer gunstig is voor het imago van het openbaar vervoer. 

Deze moderne abri's staan in het centrum van Eindhoven en bij een aantal 

haltes van lijn 171 in Waalre. 

Aan de hand van deze analyse wordt aanbevolen om ten gunstevan de identiteit 

van het openbaar vervoer te zorgen voor een meer uniforme vormgeving 

Fata 6.13: aan de plaatsing van de klika's is te zien dot deze haltelacatie, met alleen het 
traditianele haltebard, als knaappunt weinig statement maakt ap de amwanenden. 



Fata 6.14: de traditi nele abri heeft een weinig aansprekende varmgeving. 

Fata 6.15: de abri's 1 het centrum hebben een duidelijk meer aansprekende varmgeving. 

van de abri's. Het verschil tussen de moderne abri's en de traditionele abri's 

is nu te groat. Om het verschil tussen verbindende en ontsluitende lijnen te 

verduidelijken is het daarbij wel wenselijk dat de verbindende lijnen een ander 

type abri krijgen dan de ontsluitende lijnen. Zo kunnen de nieuwe zwarte abri's 

standaard worden voor de verbindende lijnen. Voor de herkenbaarheid is het 

wenselijk dat dit type abri dan niet alleen in Eindhoven wordt toegepast, maar 

ook in de omliggende gemeenten zoals Waalre en Valkenswaard. Omdat de 

gemeente Eindhoven niks heeft te zegen over vormgeving van de haltes in 

andere gemeenten zoals Waalre en Valkenswaard, is het dan ook van belang 

dat de verschillende wegbeheerders hier gezamenlijk plannen voor maken. 

Voor de ontsluitende lijnen kan een goedkoper type abri worden ontwikkeld 

die qua ontwerp wel aansluit op de nieuwe zwarte abri's. 

Vormtechnische inpassing ha/tevoorzieningen in de omgeving 

Naast dat de architectonische expressie van de haltevoorzieningen bij veel 

haltes te wensen over laat, laat ook vaak de infrastructurele inpassing van de 

haltes te wensen over. Wat betreft deze inpassing is er een onderscheid te 

maken in drie gradaties waarin haltes zijn verbonden met hun omgeving. Bij 

een eerste groep haltes is duidelijk extra moeite gedaan deze haltes zo volledig 

mogelijk in te passen in hun omgeving. Voorbeelden hiervan zijn de haltes bij het 

Parktheater en de halte bij het zwemcentrum. Uit de vormtechnische inpassing 

van deze haltes blijkt dat deze haltes niet alleen een volwaardig onderdeel 

zijn van de omgeving, maar dat ze er ook een belangrijke functie vervullen 

binnen deze omgeving. De grootste groep haltes is wel duidelijk te zien als 

onderdeel van de omgeving, maar ook niet meer dan dat. De vormtechnische 

inpassing van deze haltes benadrukt het belang van deze haltes niet, maar 

doet er ook geen afbreuk aan. Een derde groep haltes lijkt geen volwaardig 

onderdeel te zijn van hun omgeving. Het zijn meer eilandjes die minimaal zijn 

aangesloten op hun omgeving. Hierdoor lijken ze duidelijk een ondergeschikte 

infrastructuur, wat natuurlijk ongunstig is voor het imago van deze haltes en 

daarmee ook ongunstig is voor het imago van het openbaar vervoer. Een zeer 

duidelijk voorbeeld van slechte inpassing is de halte Genneper Parken (richting 

Waalre). Hier moet je door de narcisjes heen lopen om het fietspad te bereiken. 

En hoewel dit misschien goed aansluit bij het natuurlijke karakter van het 

gebied, lijkt deze halte hierdoor een duidelijk ondergeschikte rol te hebben 

in de stedelijke infrastructuur. Aanbevolen wordt dan ook om bij deze laatste 

categorie haltes meer aandacht te besteden aan het verbinden van deze haltes 

met de omliggende infrastructuur zodat ze een duidelijk onderdeel worden van 

de omgeving. 

Zichtbaarheid van de ha/te/ocaties 
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Foto 6.16: voorbee/d von een holte die goed oansluit op de om/iggende infrastructuur. 

··~ 
L 

Foto 6.17: ander voorbee/d van een goede aans/uiting van een halte op de om/iggende 
infrastructuur. De bestrating voor het zwemcentrum is doorgetrokken naar de halte. 

DE 'LEESBAARHEID' VAN OPENBAAR VERVOERROUTES IN DE STADSSTRUCTUUR 

Foto 6.18: Voorbee/d van een slechte inpassing van een halte. De hafte Genneper Parken is totaaf 
niet verbonden met de omliggende voetgangersinfrastructuur. 

De zichtbaarheid van de haltelocaties is vaak beperkt, zeker van haltes waar 

alleen een haltepaal staat. Dit komt doordat de haltevoorzieningen vaak amper 

opvallen tussen allerlei andere inrichtingselementen zoals verkeersborden en 

bomen. 

Daarom wordt aanbevolen om, net als de busbanen en busstroken, oak 

de infrastructuur bjj de haltes een onderscheidende kleur te geven. Door 

deze aanbeveling algemeen toe te passen zal dit de herkenbaarheid van het 

openbaar vervoer vergroten. 

Door het kleurgebruik lijkt de haltelocatie belangrijker dan wanneer er alleen 

maar een 'hokje' en/of paaltje staat. De locatie wordt zo meer een knooppunt. 

Zoals uit de foto's blijkt kan deze aanbeveling er op sommige locaties zelfs voor 

zorgen dat de openbaar vervoerinfrastructuur daar visueel dominant wordt 

ten opzichte van de auto-infrastructuur. Op het moment dat de haltes voor 

tegengestelde richting precies tegenover elkaar liggen aan een niet te brede 

weg, lijkt het alsof de auto's door een openbaar vervoer knooppunt heen rijden 

i.p.v dat er een openbaar vervoerhalte ligt naast de autorijbanen. Dit is weer 

extra gunstig voor het imago van het openbaar vervoer. 



Foto 6.19: huidige si atie halte Winkelstraat. 

Foto 6.20: situatie halte Winkelstraat bij het geven van een onderscheidende kleur aan de 
infrastructuur bij ha/ es. 

Foto 6.21: huidige situatie holte Spirealaan. 

Foto 6.22: situatie halte Spirealaan bij het geven van een onderscheidende kleur aan de 
infrastructuur bij haltes. 

6. OPSTELLEN EN TOEPASSEN VAN COGNITIEVE ONTWERPPRINCIPES VOOR OPENBAAR VERVOER 

61 



62 

Foto 6.23: huidige situatie halte Burg. Trompetstraat. 

Foto 6.24: situatie halte Burg. Trompetstraat bij het geven van een onderscheidende kleur aan de 
infrastructuur bij haltes. 

DE 'LEESBAARHEID' VAN OPENBAAR VERVOERROUTES IN DE STADSSTRUCTUUR 

Foto 6.25: huidige situatie ha/te St. Gerarduslaan. 

Foto 6.26: situatie halte St. Gerarduslaan bij het geven van een onderscheidende kleur aan de 
infrastructuur bij haltes. 



6.6 Vorm eving van de voertuigen 

In deze parag aaf wordt ingegaan op de vormgeving van de voertuigen 

van het openb.a
1
ar vervoer. Allereerst z~I het op te stellen ontwerpp~incipe 

warden toegeh ht. Vervolgens wordt mgegaan op de toepasbaarhe1d van 

het ontwerppri cipe in de praktijk en de actoren die zijn betrokken bij de 

vormgeving van de voertuigen en hun verantwoordelijkheden. Tot slot volgt 

in deze paragra f een analyse van de praktijksituatie van de beide routes in 

Eindhoven en w rdt een aanbeveling gedaan ten aanzien van de vormgeving 

van de voertuig n in Eindhoven. 

• Zorg vr >r een herkenbare en aantrekkelijke vormgeving van de 

voertuigen 

De vormgevin~ van de voertuigen kan bijdragen aan de herkenbaarheid van 

het openbaarve 1voer in het straatbeeld. De vormgeving van de voertuigen heeft 

vooral betrekkinF op de vorm en de kleur van de voertuigen. Met betrekking 

tot de herkenbaarheid van het openbaar vervoer in het straatbeeld kan 

warden gesteld r at tramlijnen niet alleen extra opvallen door hun afwijkende 

infrastructuur mr ar oak door de afwijkende vorm van de voertuigen. 

Vorm en kleurgebruik kunnen oak ingezet warden om verschillende lijntypen 

van elkaar te onderscheiden . De vormgeving van de voertuigen kan zo bijdragen 

aan het creeren van een imagoverschil tussen verschillende ljjntypen. Dit kan 

bijvoorbeeld wo den bereikt door de verschillende lijntypen met ander type 

voertuig te berijaen en/of door de voertuigen van de verschillende lijntypen 

een verschillendj:! kleur of ander kleuraccent te geven. 

Net als bij de Jormgeving van de haltes, kan oak bij de vormgeving van de 

voertuigen een lbepaalde plaatsgebonden identiteit tot uitdrukking warden 

gebracht. Voorbeeld hiervan is de keur 'Twents rood' die de bussen (en oak 

de abri's) in de r
1 
gio Twente hebben gekregen. Dit draagt niet alleen bij aan de 

herkenbaarheid, maar oak aan het imago van het openbaar vervoer. 

Toepasbaarheir van het ontwerpprincipes in de praktijk 

Zoals gezegd hl eft de vormgeving van de voertuigen vooral betrekking op de 

vorm en de kleJr van de voertuigen . Het zal niet haalbaar zijn om voor het 

verkrijgen van eb n onderscheid tussen verschillende lijntypen spontaan een 

nieuw type bus an te schaffen als dit nodig zou zijn. Wei kan hier rekening 

mee gehouden warden op het moment dat er nieuwe bussen aangeschaft 

moeten warden Wat betreft kleurgebruik is er natuurlijk wel veel mogelijk. 

Het zorgen voor I en herkenbaar onderscheid tussen de verschillende lijntypen 

is hierbij belang ijker dan dat de vormgeving van de voertuigen gericht is op 

het onderscheid n van verschillende vervoerders. Dit zal voor reizigers minder 

relevant zjn. 

Vo or het behouden van de eigen identiteit van de verschillende type voertuigen 

is het wenselijk dat de vormgeving van de voertuigen gelijk blijft op het moment 

dat er na een nieuwe aanbestedingsronde een nieuwe vervoerder komt in een 

gebied. Voor toepassing van dit ontwerpprincipe is dan oak enige invloed van 

de vervoersautoriteit op de vormgeving van de voertuigen gewenst. 

Betrokken actoren en hun verantwoordelijkheden 

In het algemeen is het materieel eigendom van de vervoerder. Een deel 

van het materieel wordt daarbij geleasd. De Phileas is hierbij overigens een 

uitzondering. Deze voertuigen zijn eigendom van het Samenwerkingsverband 

Regio Eindhoven, oftewel het SRE. Ondanks dat de ov-autoriteiten meestal 

geen eigenaar zijn van de voertuigen, kunnen ze in het Programma van Eisen 

waar de vervoerder aan moet voldoen echter wel voorwaarden stellen aan de 

vormgeving van de voertuigen. 

Analyse praktijksituatie routes lijnen 1 en 171 in Eindhoven en 

aanbevelingen 

Bij de analyse van beide lijnen in Eindhoven is het bij dit ontwerpprincipe 

van belang niet alleen te kijken naar de vormgeving van de voertuigen op 

beide lijnen, maar is het oak van belang om deze te vergelijken met de andere 

voertuigen waarmee het openbaar vervoersnetwerk van Eindhoven wordt 

bediend. 

Lijn 1 wordt, net als alle andere stadsdiensten in Eindhoven, bereden door de 

HermesGroep. Wat opvalt, is dat de voertuigen van de stadsdiensten van de 

Hermes een uniforme uitstraling hebben: licht beige met rode tinten . Lijn 171 

wordt bereden door de BBA. Oak de voertuigen van de BBA, die oak nag een 

aantal andere streekdiensten bediend, hebben over het algemeen een uniforme 

uitstraling: wit met blauwe tinten. Uitzondering hierop is het wat ouder 

busmaterieel dat wordt ingezet tijdens de spitsperioden en nag de traditionele 

gele kleur van enkele jaren geleden heeft. De vormgeving van de voertuigen 

van de BBA komt echter niet overeen met de vormgeving van de voertuigen 

waarmee de Hermes en Arriva enkele andere streeklijnen bedienen. Het feit 

dat de streekbussen van de BBA, de Hermes en Arriva geen overeenkomstige 

vormgeving hebben is nadelig voor het zorgen voor een herkenbare identiteit 

van de streeklijnen als uniforme productgroep. Aanbevolen wordt dan oak om, 

ondanks de verschillende vervoerders, een uniforme vormgeving te ontwikkelen 

voor de bussen die de verschillende streeklijnen bedienen. Dit versterkt de 

identiteit van de streeklijnen als uniforme productgroep. Aangezien een aantal 

van de streeklijnen naar andere steden rijden (Tilburg, 's Hertogenbosch, 

Helmond en Weert) waar oak weer meerdere streeklijnen samen komen, is 

het wenselijk dat hier op minimaal provinciaal niveau afspraken over warden 

gemaakt door het SRE en de provincie Noord Brabant. 
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Foto 6.27 (linksboven): vormgeving stadsbussen van de HermesGroep. 
Foto 6.28 (/inksonder) : vormgeving Phileasvoertuigen. 
Foto 6.29 (rechtsboven]: vormgeving streekbussen van de BBA. 
Foto 6.30 (rechtsmidden]: vormgeving streekbussen van de HermesGroep. 
Foto 6.31 (rechtsonder]: vormgeving streekbussen van Arriva. 
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6. 7 De in i rmatievoorziening 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de informatievoorziening. Met betrekking 

tot de informat voorziening is er een ontwerpprincipe opgesteld. Allereerst 

zal dit ontwerprincipe worden toegelicht en uitgewerkt. Vervolgens wordt 

ingegaan op de oepasbaarheid van dit ontwerpprincipe in de praktijk en op de 

betrokken actor n en hun verantwoordelijkheden. Tot slot volgt een analyse van 

de verzorging va informatie bij en over de buslijnen 1en171 in Eindhoven en 

wordt een aanb veling gedaan met betrekking tot de informatievoorziening. 

• Verzorg overzichte/ijke informatie over de beschikbaarheid van het 
openb or vervoer en de samenhang tussen de structuur van het 
openb1ar vervoernetwerk en de stede/ijke structuur: bij de mensen 
thuis, tJij de haltes, tijdens de rit, bij de belangrijkste bestemmingen 

en via f. ternet en telefoon 
Zoals in hoof stuk 4 is toegelicht, heeft overzichtelijke en ge·integreerde 

reisinformatie 
1
ot doel de potentiele reiziger bewust te maken van de 

bestemmingen Clie met het openbaar vervoer zijn te bereiken en de wijze 

waarop deze bestemmingen zijn te bereiken. Dit als aanvulling op de directe 

waarneming in 6e ruimtelijke omgeving. Daarnaast kan een goed verzorgde 

' informatievoorz"ening ook bijdragen aan een positief imago van het openbaar 

vervoer. 

Om de (potentiele) reizigers op de juiste momenten van dejuiste reisinformatie 

te voorzien is he van belang dat deze informatie op verschillende plaatsen en op 

verschillende WiJzen wordt aangeboden. Allereerst zal worden ingegaan worden 

op de benodigdb informatie per locatie. Vervolgens wordt apart ingegaan op 

de belangrijkste vorm waarmee de gewenste informatie met betrekking tot 

de samenhang tussen de structuur van het openbaar vervoernetwerk en de 

stedelijke struct l ur kan worden weergegeven: de kaart. 

lnformatie bij d, mensen thuis 

Een geschikte r ethode om de (potentiele) reizigers in aanraking te brengen 

met informatie ver het openbaar vervoer is het verspreiden van lijnfolders 

bij de mensen thuis. Lijnfolders geven informatie over een of een paar 

samenhangend openbaar vervoerlijnen. De precieze informatie in een 

lijnfolder is afhankelijk van het belangrjjkste doel van deze folder. Op basis van 

hun doel zijn er pamelijk twee typen lijnfolders te onderscheiden. 

Ten eerste kunnen lijnfolders tot doel hebben om een gedragsverandering 
i 

(een veranderinF van vervoerswijze) te bewerkstelligen bij keuzereizigers. Bij 

deze folders ligtl de nadruk op het geven van informatie over de mogelijke 

bestemmingen 6ie, eventueel met een overstap, te bereiken zijn met de 

openbaar vervo~ rlijn(en) die het betreffende gebied ontsluiten. Daarbij is het 

natuurlijk ook v n belang dat in deze folders ook aangegeven wordt waarom 

deze lijn(en) zo 
1
antrekkelijk is/zijn om te gebruiken. Zoals in hoofdstuk 3 naar 

voren is gekomen gaan veel keuzereizigers niet snel zelf op zoek naar informatie 

over het openbaar vervoer. Een dergelijke folder kan dan een aantrekkelijke 

methode zijn om deze keuzereizigers toch met deze informatie in aanraking 

te brengen. Het is daarbij wel belangrijk rekening te houden met het feit 

dat, zoals in hoofdstuk 4 aan de orde is gekomen, de keuzereiziger enkel met 

informatie over het openbaar vervoer geconfronteerd wordt in de gevallen dat 

de openbaar vervoer optie een aantrekkelijk alternatief vormt voor de auto 

(Chorus, 2004: 13). 

Lijnfolders kunnen daarnaast ook tot doel hebben om de bestaande reizigers 

zoveel mogelijk te voorzien van informatie over minimaal de precieze route die 

afgelegd wordt door een bepaalde lijn, de vertrek- en aankomsttijden op deze 

lijn en de reiskosten. In dit geval is de 'boodschap' van de folder niet zozeer 

gericht op gedragsverandering van keuzereizigers, maar meer op het voorzien 

van zoveel mogelijk nuttige informatie die van belang is voor het plannen van 

de reis. 

Naast lijnfolders is het in grotere steden ook wenselijk dat er voor de 

(potentiele) reizigers plattegronden voor eigen gebruik beschikbaar zijn waar 

het gehele lijnennet op staat. Verderop in deze paragraaf wordt dieper ingegaan 

op de kenmerken waaraan een dergelijke plattegrond moet voldoen . 

Een extra aantrekkelijke doelgroep om informatie thuis te bezorgen in de vorm 

van lijnfolders en eventueel een plattegrond met daarop het gehele lijnennet, 

zijn de nieuwe inwoners van een gemeente. Nieuwe inwoners moeten na hun 

verhuizing namelijk nieuwe verplaatsingspatronen ontwikkelen. Zij zijn op dat 

moment dan ook het meest ontvankelijk voor nieuwe informatie over mogelijke 

vervoersalternatieven, maar zijn tegelijkertijd het minst ge"informeerd over het 

aanwezige openbaar vervoer dat misschien wel een interessante optie kan zijn 

(Nielsen, 2005: 30). 

Het is dan ook wenselijk dat nieuwe inwoners van een gemeente na hun 

verhuizing zo spoedig mogelijk dergelijke informatie over het openbaar vervoer 

ontvangen. Als men daar namelijk te lang mee wacht is de kans groot dat men 

inmiddels nieuwe verplaatsingspatronen zonder het openbaar vervoer heeft 

ontwikkeld. 

lnformatie bij de haltes 

Haltes zijn te zien als knooppunten in de stedelijke structuur. Het zijn punten 

waar openbaar vervoerroutes en voor- en natransportroutes samenkomen. Een 

belangrijk kenmerk van een knooppunt is de mogelijkheid tot orientatie. Het 

moet voor een potentiele reiziger dan ook duidelijk zijn waar de verschillende 

routes heen gaan die samenkomen in het knooppunt. Maartens & van Kesteren 

(2005) stellen dat, om de reiziger bij een halte goed te informeren, het van 

belang is de halte te voorzien van in ieder geval een lijnenkaart met het punt 

waar de reiziger zich bevindt, een plattegrond van de directe omgeving zodat 

een reiziger bij aankomst kan kijken hoe verder te reizen, telefoonnummers 

voor verdere informatie en een overzicht van vertrektijden. 
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Daarnaast kan voor sommige reizigers ook informatie over zone-indelingen 

gewenst zijn. Verderop in deze paragraaf wordt dieper ingegaan op de 

kenmerken van een aantrekkelijke lijnenkaart. Ten aanzien van informatie over 

de vertrektijden is in hoofdstuk 4 al toegelicht dat het weergeven van actuele 

vertrektijden bij een halte de reizigers het idee geeft dat de bus, tram of metro 

beter op tijd rijdt, wat gunstig is voor de reistijdbeleving. 

Alles bij elkaar is het dus wenselijk dat er nogal wat informatie weergegeven 

wordt bij haltevoorzieningen. Stoker (2007) stelt dat het gebruik van 

touchscreens bij haltes ervoor kan zorgen dat al deze informatie op een 

overzichtelijke wijze wordt aangeboden. De reiziger kan via het touchscreen 

zelf de informatie oproepen waar hij behoefte aan heeft. Deze touchscreens 

kunnen bekostigd worden via reclame op het scherm. Behalve dat dergelijke 

touchscreens natuurlijk gunstig zijn voor het imago, is een ander groot 

voordeel van het gebruik van deze touchscreens dat ze veel meer informatie 

weer kunnen geven dan redelijkerwijs via een informatiepaneel zou kunnen. 

Ponjee (2007) stelt dat het wenselijk is dat een haltepaal meerdere functies kan 

combineren: haltepaal (pictogram RVV) + infopaneel voor reizigersinformatie 

+ weergeven haltenaam + papierbak. Ook is het volgens hem wenselijk dat 

tevens de mogelijkheid onderzocht wordt om een ORIS display op te nemen in 

de haltepaal. Een dergelijke haltepaal kan dan een goede tussenoplossing zijn 

voor locaties waar een abri niet ingepast kan worden of niet rendabel is. 

lnformatie tijdens een rit met het openbaar vervoer 

Het is van belang dat incidentele reizigers op een lijn tijdig weten wanneer de 

uitstaphalte wordt bereikt. Dit kan worden bereikt door: 

• 
• 
• 

Het omroepen van de volgende halte; 

Het weergeven van de volgende halte op een informatiedisplay: 

Het via een sticker schematisch weergeven van alle haltes die 

achtereenvolgens door een voertuig worden aangedaan. 

Het constant omroepen van een volgende halte kan bij een beperkte 

halteafstand irritant zijn voor de vaste reizigers die geen behoefte hebben aan 

deze informatie. Het via een sticker schematisch weergeven van alle haltes die 

achtereenvolgens door een voertuig worden aangedaan heeft alleen nut op 

het moment dat de haltenamen van de haltes die gepasseerd worden duidelijk 

leesbaar zijn vanuit het voertuig (zie paragraaf 6.5). Nadeel van deze variant 

is dat een dergelijke sticker maar beperkt zichtbaar is in het voertuig zelf. Het 

is wel veruit de goedkoopste variant van de drie. Op het moment dat gebruik 

wordt gemaakt van een relatief groot scherm om de haltenamen weer te 

geven, is het ook mogelijk om op dit scherm informatie weer te geven over 

bijvoorbeeld overstapmogelijkheden bij haltes en aankomsttijden. Ook kan dit 

scherm gebruikt worden voor het weergeven van informatie over de omgeving 

van de volgende halte die wordt aangedaan, bijvoorbeeld over de interessante 

bestemmingen die in de nabijheid van deze halte liggen. 
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lnformatie bij de belangrijkste bestemmingen 

Naast het verzorgen van informatie bij de mensen thuis is het verzorgen van 

reisinformatie bij belangrijke bestemmingslocaties van (potentiele) openbaar 

vervoerreizigers een tweede belangrijke mogelijkheid om potentiele reizigers 

van openbaar vervoer reisinformatie te voorzien. Te denken valt hierbij aan 

het plaatsen van informatieborden of informatiezuilen met openbaar vervoer 

reisinformatie op centrale locaties in bijvoorbeeld binnensteden, kantoren, 

ziekenhuizen en school- of universiteitsgebouwen en op kantorenlocaties en 

universiteitscampussen. Deze informatie moet in ieder geval bestaan uit een 

plattegrondje met daarop de dichtstbijzijnde haltelocatie(s) en de vertrektijden 

en bestemmingen van de verschillende lijnen die vanaf deze halte(s) 

vertrekken. Daarnaast kan ook informatie gegeven worden over bijvoorbeeld 

reistijden naar belangrijke herkomstgebieden van de bezoekers/gebruikers 

van de betreffende bestemmingslocatie. In de meest ideale situatie zijn de 

informatiezuilen voorzien van een reisplanner zodat (potentiele) reizigers hun 

gehele route kunnen uitstippelen. lndien van toepassing moet ook informatie 

over P&R mogelijkheden worden weergegeven. Het doel van deze informatie 

bij de belangrijke bestemmingslocaties van (potentiele) reizigers is tweeledig. 

Enerzijds heeft deze informatie tot doel om mensen die met de auto komen 

te wijzen op de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer als alternatieve 

vervoersmogelijkheid, en zo een gedragsverandering te bewerkstelligen voor 

de volgende keer dat ze de betreffende bestemming bezoeken. Anderzijds 

draagt deze informatie voor de al bestaande openbaar vervoerreizigers bij aan 

de aantrekkelijkheid van het reizen per openbaar vervoer. 

lnformatie via internet en telefoon 

Internet en telefoon zijn de idea le mogelijkheid om reisinformatie te verkrijgen 

van deur tot deur. Internet biedt daarbij ook de mogelijkheid om de door de 

(potentiele) reizigers gewenste informatie over het openbaarvervoer eenvoudig 

en actueel weer te geven. Voor de reizigers zelf biedt het de mogelijkheid om 

deze informatie te downloaden voor eigen gebruik. Internet vormt dan ook een 

zeer nuttige informatiebron voor gebruikers van het openbaar vervoer. 

Plattegronden 

Zoals in deze paragraaf naar voren is gekomen, is het wenselijk dat 

plattegronden met reisinformatie over het openbaar vervoer te vinden zijn 

bij bushaltes, bij belangrijke bestemmingen, in lijnfolders, op internet en op 

plattegrondjes voor eigen gebruik. Plattegronden spelen dan ook een belangrijke 

rol in de informatievoorziening. Ze vormen de meest geschikte methode voor 

het communiceren van informatie over de samenhang tussen de structuur van 

het openbaar vervoernetwerk en de stedelijke structuur. Vandaar dater ender 

dit subkopje even extra aandacht aan wordt besteed. 



Plattegronden communiceren informatie over de ruimtelijke omgeving 

en kunnen daa bij informatie tonen over ruimtelijke relaties die in het echt 

niet eenvoudig 

veelzijdig com 

map (Downs 

aar te nemen zijn {Passini, 1984: 143-146). Ze vormen een 

unicatiemiddel tussen de 'echte' wereld en iemands mental 

Stea, 1977: 256). Kenmerkend voor plattegronden is een 

min of meer a stracte weergave van de ruimtelijke omgeving (Passini 1984: 

131). Door dez abstractie kunnen er bij onduidelijke of incomplete kaarten 

problemen ont taan bij het verwerken van informatie. Mogelijke problemen 

die op kunnen t eden bij het kaartlezen zijn volgens Downs & Stea {1977: 256) 

dat we niet ku nen zien hoe de kaart zich verhoudt tot de omgeving of dat 

de kaart niet b~uikbaar is om een geschikte route te kiezen. Volgens Passini 

(1984: 140-141X zijn drie elementen van belang om een kaart te kunnen lezen. 

Zo is het weerg ven van herkenningspunten essentieel om de plattegrond te 

kunnen plaatse ten opzichte van de bestaande fysieke omgeving. Daarnaast 

is het weergev n van routes en knooppunten essentieel om te kunnen zien 

op welke wijze elevante herkomsten en bestemmingen met elkaar verbonden 

zijn. 

Toepasbaarheid van het ontwerpprincipe in de praktijk 

Met betrekking tot het verzorgen van aantrekkelijke informatie is veel 

mogelijk. De toepasbaarheid van dit ontwerpprincipe wordt vooral beperkt 

door de kosten. 

Betrokken partijen en hun verantwoordelijkheden 

In de conce sie worden afspraken vastgelegd met betrekking tot de 

verantwoordelijkheden omtrent de informatievoorziening. Over het algemeen 

is de vervoerder verantwoordelijk voor de reisinformatie bij de halte. Zo is de 

haltepaal vrijwel altijd in eigendom van de vervoerder en zorgt de vervoerder 

voor de haltevertrekstaten, kaartmateriaal en andere benodigde informatie 

(KpW 2006: 12). De vervoersautoriteit is wel in staat om in de concessie 

voorwaarden te stellen ten aanzien van de informatievoorziening waaraan de 

vervoerder moet voldoen. 

Op het moment dat standaardisatie van belang is, zoals bij het invoeren 

van een systeem met actuele reisinformatie, kan de vervoersautoriteit een 

coi:irdinerende rol op zich nemen en bijvoorbeeld de te hanteren systemen/ 

standaards voorschrijven (KpW 2006: 11). 

Analyse praktijksituatie routes lijnen 1 en 171 in Eindhoven en 

aanbevelingen 

In principe bieden de huidige informatievoorzieningen, mede dankzij de 

mogelijkheden van internet, voldoende informatie om een reis per openbaar 

vervoer te kunnen plannen. Deze aanbeveling beperkt zich daarom tot de 

informatievoorziening aan potentiele reizigers die niet snel zelf op zoek zullen 

gaan naar deze reisinformatie. Aanbevolen wordt om potentiele reizigers meer 

actief te benaderen met informatie over het openbaar vervoer. Dit kan door 

bijvoorbeeld het huisaan huisverspreidenvan lijnfolders van devoorde bewoners 

relevante openbaar vervoerlijnen en het plaatsen van informatieborden met 

openbaar vervoer reisinformatie in/bij voor keuzereizigers aantrekkelijke 

bestemmingen zoals de binnenstad. Doordat deze potentiele reizigers hierdoor 

toch in aanraking komen met informatie over het openbaar vervoer, zullen ze 

meer inzicht verkrijgen in de wijze waarop voor hen relevante bestemmingen 

met het openbaar vervoer zijn te bereiken. 
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In paragraaf .2 is naar voren gekomen dat het vanuit cognitief oogpunt op een van beide routes van de binnenring verder uitgewerkt. Dit wordt niet 

7. 

I 
gezien wenselijk is dat het openbaar vervoer en de haltelocaties gebundeld alleen gedaan vanuit het perspectief van het openbaar vervoer zelf, maar 

worden op een lvan beide routes van de binnenring. Dit gezien het feit de haltes ook vanuit stedebouwkundig en verkeerskundig perspectief. Dit omdat een 

aan de binnenr ng een ongunstige ligging hebben ten opzichte van elkaar. dergelijke ingreep ook gevolgen zal hebben voor het beleven van de ruimtelijke 

Doordat een gtoot aantal regionale lijnen op de heenweg een andere route structuur van het centrum en op de verkeerskundige ontsluiting van het gebied. 

rijden door de r nnenstad dan op de terugweg, moeten binnenstadbezoekers Allereerst wordt in paragraaf 7.1 geanalyseerd welke route van de binnenring 

die gebruik m ken van de betreffende lijnen op een andere weg instappen het meest geschikt is om het openbaar vervoer te bundelen. Vervolgens wordt 

dan waar ze ui gestapt zijn. Dit maakt de ligging in de stedelijke structuur van 

de verschillen e haltes ten opzichte van elkaar moeilijk te begrijpen en te 

onthouden. Da~ rbij is het ook ongunstigvoorde identiteitvan de haltelocaties als 

belangrijke kn op ppunten in de stedelijke structuur. Bundeling van de openbaar 

vervoerlijnen e haltelocaties op een van beide routes van de binnenring kan 

ervoor zorgen at de haltes voor tegengestelde richtingen van de verschillende 

lijnen sameng voegd worden tot eenvoudig te begrijpen en te onthouden 

haltelocaties in het centrum. In 6.4 kw am naar voren dat de huidige busstroken 

op de binnenr+ g maar beperkt herkenbaar zijn als busstrook. Bundeling van 

het openbaar ~ervoer op een van beide routes van de binnenring kan ertoe 

bijdragen dat het openbaar vervoer op deze route visueel dominant wordt ten 

opzichte van hJt autoverkeer. 

In dit hoofds uk wordt het idee van bundeling van het openbaar vervoer 

Figuur 7.1: huidige ituatie haltelocaties aan de binnenring. 

in paragraaf 7.2 geanalyseerd wat de meest geschikte haltelocaties zijn op de 

gekozen route. In 7.3 volgt tenslotte een uitwerking van het gewenste profiel 

van deze openbaar vervoersas. Bij deze uitwerking zal zo veel als mogelijk 

rekening gehouden worden met de in het vorige hoofdstuk opgestelde 

ontwerpprincipes. 

7 .1 Analyse meest geschikte lijnvoering openbaar vervoer in 
de binnenstad 

In deze paragraaf wordt geanalyseerd welke route van de binnenring het 

meest geschikt is om het openbaar vervoer te bundelen. Er zijn twee varianten 

voor bundeling mogelijk: de oostelijke route van de binnenring (Vestdijktunnel, 

Vestdijk, Hertogstraat) en dewestelijke route van de binnenring (Boschdijktunnel, 

Emmasingel, Keizersgracht, Wal, P.C. Hooftlaan). 

Figuur 7.2: 2 opties voor bundeling van het openbaar vervoer op de binnenring van Eindhaven. 
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Er zijn drie aspecten te onderscheiden die de keuze voor de meest geschikte 

route hebben be"invloedt: de identiteit van de routes, de lijnvoering van de 

verschillende openbaarvervoerlijnen door hetcentrumen de ontsluitingsfunctie 

van beide routes voor het autoverkeer. 

De identiteit van de routes 

Het eerste aspect dat een rol speelt in de keuze voor de meest geschikte route 

voor bundeling van het openbaar vervoer in het centrum is de identiteit van de 

routes. Zoals in paragraaf 4.2 is toegelicht, zorgt het gebruik van routes met een 

sterke identiteit ervoor dat het voor de potentiele reizigers eenvoudiger is om 

de ligging van het openbaar vervoer ten opzichte van de andere onderdelen 

van de stedelijke structuur te begrijpen en te onthouden. Zoals in paragraaf 6.1 

is toegelicht, zijn routes met een sterke identiteit routes met karakteristieke 

ruimtelijke kenmerken en/of routes met een groot functioneel belang. 

Beide routes verschillen weinig wat betreft hun verkeerskundige inrichting. 

Beide routes bestaan voor een groat dee I uit twee rijbanen voor het autoverkeer 

en een rijbaan voor het openbaar vervoer en hebben grotendeels vrijliggende 

fietspaden. Wei is er een duidelijk verschil tussen beide routes wat betreft de 

ligging aan de routes van gebouwen en functies die te zien zijn als stedelijke 

identiteitsdragers. Ten aanzien van het functioneel belang van beide routes 

is er daarnaast ook een verschil wat betreft de ligging van de recreatieve 

winkelstraten ten opzichte van de routes. 

Ugging van stedelijke identiteitsdragers ten opzichte van beide routes 

Met betrekking tot de ligging aan de routes van gebouwen en functies die te 

zien zijn als stedelijke identiteitsdragers valt op dat er aan de westelijke route 

van de binnenring maar liefst zeven gebouwen liggen die uit een onderzoek 

van Baeten (2006) naar mental mapping bij long- en short-stayers in Eindhoven 

naar voren zijn gekomen als stedelijke identiteitsdragers. Dit zjjn de Piazza, 

de Lichttoren, de Witte Dame, de Regent, de Admirant, het Stadhuis en het 

Van Abbemuseum. Kenmerkend voor een aantal van deze gebouwen is niet 

alleen hun architectuur, maar ook de functionele betekenis die ze hebben voor 

de stad. Zo vervult het stadhuis een belangrijke functie in de gemeentelijke 

politiek en is het een bekende trouwlocatie. De Design Academy, gevestigd in 

de Witte Dame, en het Van Abbemuseum leveren een zeer belangrijke bijdrage 

aan het imago van Eindhoven als designstad. Naast de gebouwen die uit het 

onderzoek van Baeten naar voren zijn gekomen, staan er aan de westelijke 

route van de binnenring ook nog twee andere gebouwen die de functionele 

betekenis van deze route versterken. Dit zijn het stadskantoor en het oudste 

fabrieksgebouw van Philips aan de Emmasingel. Het stadskantoor vanwege de 

belangrijke functie die het vervult voor de inwoners van de stad en het eerste 

Philips gloeilampenfabriekje vanwege zijn symbolische betekenis voor het 

imago van de stad. 

DE 'LEESBAARHEID' VAN OPENBAAR V ERVOERROUTES IN DE STADSSTRUCTUUR 
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Figuur 7.3: Jigging van stedelijke identiteitsdragers aan de binnenring. 

Foto's 7.1 t/m 7.9 pagina 71: stedelijke identiteitsdragers aan de westelijke route van de 
binnenring. 
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In verhouding tot de westelijke route van de binnenring is de bijdrage van de 

bebouwing aan de oostelijke route van de binnenring aan de stedelijke identiteit 

van Eindhoven een stuk beperkter. Uit het onderzoek van Baeten {2006) blijkt 

namelijk dat er aan deze route maar twee identiteitsdragende gebouwen 

liggen. Dit zijn de Vesteda Toren en de Piazza. Aangezien de Piazza aan beide 

routes is gelegen is deze laatste niet eens uniek. Oak de functionele betekenis 

die de bebouwing aan deze route heeft voor de stad is duidelijk minder uniek 

dan die van de bebouwing aan de westelijke route van de binnenring. 

Ligging van (recreatieve) winkelvoorzieningen ten opzichte van beide routes 

Een ander verschil is de ligging van de recreatieve winkelvoorzieningen ten 

opzichte van de beide routes. Kijkend naar de ligging van de beide routes ten 

opzichte van de straten met een recreatieve winkelfunctie is te zien dat beide 

routes het kernwinkelgebied omsluiten. Dit kernwinkelgebied heeft aan de 

westzijde van de binnenring echter een aantal belangrijke uitlopers (de Kleine 

Berg, Bergstraat, Willemstraat). Deze straten hebben door de aanwezigheid 

van een aantal meer gespecialiseerde winkels een belangrijke meerwaarde ten 

opzichte van het kernwinkelgebied. Waar de oostelijke route van de binnenring 

als een duidelijke begrenzing van het recreatieve winkelgebied is te zien, geldt 

dit dus niet voor de westelijke route van de binnenring. 

Conclusies identiteit van de routes 

Uit deze analyse is naar voren gekomen dat aan de westelijke route van de 

binnenring beduidend meer stedelijke identiteitsdragers liggen dan aan de 

oostelijke route. Door het openbaar vervoer te bundelen op de westelijke 

route van de binnenring kan het profiteren van de herkenbaarheid van deze 

elementen. De aanwezigheid van zoveel stedelijke identiteitsdragers aan deze 

route zorgt voor haltelocaties waarvan de ligging zeer eenvoudig te begrijpen 

en te onthouden is voor de (potentiele) reizigers. Bundeling op de westelijke 

route zorgt er zo oak voor dat een aantal van deze belangrijke specifieke 

bestemmingen, zoals het stadskantoor en het stadhuis, optimaal ontsloten 

warden door het openbaar vervoer. Wat niet het geval zou zijn geweest bij 

bundeling van het openbaar vervoer op de oostelijke route van de binnenring. 

In de volgende paragraaf zal uitgebreider warden ingegaan op de gewenste 

ligging van de haltes. 

Een ander voordeel van de westelijke route ten opzichte van de oostelijke 

route van de binnenring is dat het openbaarvervoer bij deze westelijke route het 

meest centraal ligt ten opzichte van de verschillende recreatieve winkelstraten 

in de binnenstad, die te zien zijn als een belangrijke bestemming voor de (keuze) 

reizigers. Dit is niet alleen gunstig vanuit het oogpunt van de nabijheid van het 

openbaar vervoer ten opzichte van de verschillende winkelstraten. Het zorgt 

oak voor een herkenbare samenhang tussen enerzijds het openbaar vervoer en 

anderzijds het kernwinkelgebied en de uitlopers hiervan aan de westzijde. 

Bunde ling van het openbaar vervoer op de westelijke route van de binnenring 

DE 'LEESBAARHEID' VAN OPENBAAR VERVOERROUTES IN DE STADSSTRUCTUUR 
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Figuur 7.4: figging recreatieve winkelrautes ten apzichte van de binnenring. 

is niet a Ileen gunstig vanuit het perspectief van het openbaar vervoer, maar oak 

vanuit ruimtelijk perspectief. Dit omdat deze voor de. identiteit van Eindhoven 

belangrijke route zo een meer centrale positie krijgt in de structuur van het 

openbaarvervoernetwerk en daarmee oak in de stedelijke structuur. Er ontstaat 

een duidelijke samenhang tussen de centrale openbaar vervoersas door de 

binnenstad en de stedelijke identiteitsdragers. Dit verhelderd de ruimtelijke 

structuur van de binnenstad. Daarbij is bundeling van het openbaar vervoer 

op deze route met deze sterke identiteit oak gunstig voor het uitdragen van 

deze stedelijke identiteit aan de openbaar vervoerreizigers. Bundeling van het 

openbaar vervoer op de westelijke route biedt bovendien meer potentie om de 

interessante uitlopers van het kernwinkelgebied meer bij dit kernwinkelgebied 

te betrekken. 



Lijnvoering vani de verschillende openbaar vervoerlijnen door de binnenstad 

Bij de analysef:an de meest geschikte route voor bundeling van het openbaar 

vervoer is het ok van belang rekening te houden met de lijnvoering van de 

verschillende o enbaar vervoerlijnen door het centrum van Eindhoven. Om een 

centrale binne lstedelijke openbaar vervoersas met enkele duidelijk herkenbare 

Lijnen 14. 16. 11 O. ~~~~I 
149. 150en174 

Lifnen 19 en 407 

LIJn 9 

Lijnen 1, 12. 170. 1 71 , 1 72. 1 73, 175 en 1 76 

Lijnen I. 12. 170. 171 . 172. 173. 175en 176 
Figuur 7.5 (boven) oansluiting openbaar vervoer/ijnen op de oostelijke route van de binnenring. 
Figuur 7.6 (onderJ ) aansluiting openbaar vervoerlijnen op de westelijke route van de binnenring. 

Doordat sommige lijnen eerder afbuigen van de binnenring maken deze lijnen 

echter maar van een zijde van de binnenring gebruik. Het is dan oak van belang 

dat deze as zo gunstig mogelijk ligt ten opzichte van de openbaar vervoerlijnen 

die eerder van de binnenring afbuigen. In de figuren 7.5 en 7.6 is de aansluiting 

van de lijnen op de binnenring weergegeven. Uit deze figuur blijkt dat er in 

de huidige situatie meer lijnen op de westelijke route aansluiten dan op de 

oostelijke route. 

Ontsluitingsfunctie voor het autoverkeer 

Het derde aspect dat een rol speelt in de keuze voor de meest geschikte route 

voor bundeling van het openbaar vervoer is de ontsluitingsfunctie die beide 

routes hebben voor het autoverkeer. Beide routes ontsluiten namelijk diverse 

parkeervoorzieningen. Bundeling van het openbaar vervoer op een van beide 

routes van de binnenring zal tot gevolg hebben dat op de betreffende route een 

rijbaan voor het autoverkeer omgevormd wordt tot rijbaan voor het openbaar 

vervoer en dat op de andere route de huidige busbaan omgevormd zal warden 

tot rijbaan voor het autoverkeer. Dit betekent dat er op een van beide routes 

nag maar een rijbaan beschikbaar is voor het autoverkeer en dat de andere 

route weer tweerichtingsverkeer zal warden. Voor het goed in kaart brengen 

van de precieze gevolgen hiervan op de verkeersstromen in het centrum is 

nader verkeerskundig onderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek valt buiten het 

kader van dit afstudeerrapport en is dan oak te zien als een aanbeveling voor 

verder onderzoek. Op basis van praktijkwaarnemingen zijn er echter wel een 

aantal aanwijzingen te vinden die doen vermoeden dat vanuit het perspectief 

van de bereikbaarheid van de parkeervoorzieningen de westelijke route van 

de binnenring geschikter is voor bundeling van het openbaar vervoer dan de 

oostelijke route. 

De belangrijkste parkeervoorziening aan de binnenring is de parkeergarage 

in de Heuvelgalerie. Deze wordt ontsloten door de oostelijke route van de 

binnenring. Tijdens drukke winkeldagen treedt er op deze route filevorming op 

voor deze parkeergarage. Het omvormen van een rijbaan voor het autoverkeer 

in een rijbaan voor het openbaar vervoer op de oostelijke route zal op drukke 

momenten dan oak hoogstwaarschijnlijk tot grate ontsluitingsproblemen van 

deze parkeergarage leiden. 

Bundeling van het openbaar vervoer op de westelijke route van de 

binnenring lijkt gunstiger vanuit het perspectief van de bereikbaarheid van de 

parkeervoorzieningen. Zo zal in de nieuwe situatie een deel van het doorgaande 

autoverkeer vanaf de Fellenoord naar de Stratumsedijk en de Geldropseweg 

gebruik gaan maken van de oostelijke route van de binnenring. Hierdoor zal 

de intensiteit van het autoverkeer op de westelijke route afnemen. Bovendien 

zullen de bussen die op deze route nu gebruik maken van de rijbanen voor het 

autoverkeer in de nieuwe situatie rijden en halteren op de nieuwe busbaan. 

Oak dit is weer gunstig voor de beschikbare capaciteit voor het autoverkeer op 

de overgebleven rijbaan. 
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Daarnaast is er op een deel van de Keizergracht momenteel ook maar een 

rijbaanvoor (recht)doorgaandverkeer aanwezig. En aangezien hetovergrote dee I 

van de auto's hier ook rechtdoor gaat, heeft het overgrote dee I van het verkeer 

op de Keizersgracht hier dus in principe ook maar een rijbaan ter beschikking. 

Op het volgende wegdeel tussen de Wal en het Stadhuisplein worden beide 

banen momenteel vooral gebruikt als buffer voor de verkeerslichten op de 

splitsing van de Wal met het Stadhuisplein. Deze verkeerslichten reageren op 

de aanwezigheid van verkeer uit de zijweg. Hierdoor kan het zijn dat verkeer 

dat net groen heeft gekregen vanaf de Keizersgracht voor deze verkeerslichten 

moet wachten, waardoor beide banen dus als buffer gebruikt worden. Door 

deze verkeerslichten bij het Stadhuisplein af te stem men met de verkeerslichten 

op de kruising van de Keizersgracht met de Grote Berg kan voorkomen worden 

dat het verkeer dat vanaf de Keizersgracht komt hier voor een rood licht moet 

wachten en daarbij allebei de rijstroken nodig heeft als buffer. 

Ondanks dat er nog een nader onderzoek nodig is naar de precieze gevolgen 

Foto 7.10: op de Keizersgrocht is er voor het overgrootte dee/ von het verkeer nu ook moor een 
rijstrook beschikboor. 

van bundeling van het openbaar vervoer op de verkeersstromen in het 

centrumgebied, zijn er dus een aantal aanwijzingen die doen vermoeden 

dat de westelijke route in de nieuwe situatie de ontsluitingsfunctie voor het 

autoverkeer met een in plaats van twee rijbanen voldoende kan vervullen. 

Conclusie meest geschikte zijde bundeling 

Zowel gezien vanuit de identiteit van de routes, de lijnvoering van de 

verschillende openbaarvervoerlijnen door het centrum en de ontsluitingsfunctie 

van beide routes voor het autoverkeer, heeft bundeling van het openbaar 

vervoer op de westelijke route van de binnenring de voorkeur boven bundeling 

van het openbaar vervoer op de oostelijke route. Er is dan ook voor gekozen om 

de westelijke route van de binnenring te ontwikkelen tot een centrale openbaar 

vervoersas door het centrum. 

7.2 Analyse meest geschikte haltelocaties in de binnenstad 

Nadat in de vorige paragraaf is onderzocht welke route van de binnenring 
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het meest geschikt is voor bundeling van het openbaar vervoer wordt in deze 

paragraaf onderzocht wat de meest geschikte locaties zijn voor de haltes. Aan 

de hand van het literatuuronderzoek in deel I en hoofdstuk 6 van dit rapport 

zijn er vijf criteria op te stellen waarop potentiele haltelocaties op de westelijke 

route van de binnenring kunnen worden beoordeeld: 

• 
• 

• 

• 

• 

De ligging van de haltes ten opzichte van de openbaar vervoerlijnen; 

De ligging van de haltelocaties ten opzichte van belangrijke 

bestemmingen voor de (potentiele) reizigers; 

De ligging van de haltes ten opzichte van herkenbare locaties in de 

stedelijke structuur; 

De ligging van haltes voor tegengestelde richtingen ten opzichte van 

elkaar; 

De onderlinge afstand tussen de verschillende haltelocaties . 

Op basis van deze criteria zal nu toegelicht worden wat de meest geschikte 

haltelocaties zijn aan de westelijke route van de binnenring. 

Een eerste locatie die als zeer geschikt naar voren komt, is de halte Piazza aan 

de Boschdijktunnel. Hiermee wordt dus de locatie bedoeld van de halte die 

bestemd is voor reizigers voor de richting naar het station toe en niet de locatie 

van de halte voor reizigers in tegengestelde richting aan de Mathildelaan. Een 

belangrijke reden hiervoor is dat deze halte aan de Boschdijktunnel de enige halte 

is aan de westelijke route van de binnenring waar alle openbaar vervoerlijnen die 

gebruik maken van (een deel van) deze route samenkomen. Voor de Phileaslijnen 

naar Veldhoven Zonderwijck en Eindhoven Airport is dit bovendien de meest 

gunstige locatie voor de ontsluiting van de recreatieve winkelvoorzieningen in 

de binnenstad. Ook voor de andere lijnen heeft deze locatie, gelegen tussen de 

Piazza en de Mediamarkt en op steenworpafstand van de Demer, een gunstige 

ligging ten opzichte van de recreatieve winkelvoorzieningen. Daarnaast ligt deze 

halte ook op een eenvoudig te begrijpen en te onthouden locatie in de stedelijke 

structuur: op een knooppunt van belangrijke voor- en natransportroutes en aan 

de voet van twee gebouwen met een sterke identiteit, namelijk de Piazza en de 

Lichttoren. Door het plaatsen van een paal met een herkenbaar haltesymbool 

naast de oversteekvoorziening op de Emmasingel, wordt de aanwezigheid 

van de openbaar vervoerhalte vanaf deze kruisende routes eerder zichtbaar. 

Doordat het autoverkeer op de westelijke route van de binnenring maar een 

baan ter beschikking krijgt, komt er op deze locatie ruimte vrij om de haltes 

voor tegenovergestelde richtingen precies tegenover elkaar te plaatsen. Dit is 

niet alleen gunstig voor de herkenbaarheid van de haltelocatie als knooppunt 

in de stedelijke structuur. Gezien de frequenties van de verschillende lijnen 

die bij deze halte samenkomen, ontstaan er hierdoor namelijk ook gunstige 

overstapmogelijkheden op deze locatie voor reizigers vanuit de richting 

Veldhoven op (Phileas)lijnen richting het zuiden van de binnenstad of verder, 

en omgekeerd. Samengevat kan deze locatie dan ook een zeer belangrijke 

knooppuntfunctie vervullen in de ontsluiting van de binnenstad per openbaar 

vervoer. 



Figuur 7.7 (linksboven): figging holte Piozzo ten opzichte von recreotieve winke/stroten. 
Figuur 7.8 (rechtsboven): figging holte Piozzo ten opzichte von stedelijke identiteitsdrogers 
Figuur 7.9 (rechtsonder): zicht vonuit de verschillende richtingen op de pool met het herkenbore 
OVsymbool. 
Figuur 7.10 (/inksonders):ligging holte Piozzo ten opzichte von kruisende voor- en 
notronsportroutes. 
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De huidige halte Vrijstraat, die nu alleen een halte is voor reizigers in de 

richting naar het N.S. station, wordt omgevormd tot een tweede herkenbaar 

openbaar vervoerknooppunt op de openbaar vervoersas. Er kan namelijk 

warden gesteld dat dit een zeer gunstige locatie is voor de ontwikkeling van 

een dergelijk openbaar vervoerknooppunt. Zo ligt deze halte op een eenvoudig 

te begrijpen en te onthouden locatie in de stedelijke structuur: aan de voet 

van de Regent en op een punt waar belangrijke voor- en natransportroutes 

de Keizersgracht kruisen. Doordat deze kruisende routes bestaan uit een 

belangrijke as door het kernwinkelgebied (Vrijstraat, Marktstraat, Nieuwstraat) 

en twee aantrekkelijke uitlopers van dit kernwinkelgebied (De Kleine Berg en 

de Willemstraat) heeft deze locatie daarbij oak een zeer centrale ligging ten 

o 

Figuur 7.11 (linksboven) : ligging ha/te Vrijstraat ten opzichte van recreatieve winkelstraten. 
Figuur 7.12 (rechtsboven): ligging halte Piazza ten opzichte van stedelijke identiteitsdrager. 
Figuur 7.13 (rechtsonder): zicht vanuit de verschi/lende richtingen op de paal met het herkenbare 
OVsymbool. 
Figuur 7.14 (linksonders):ligging halte Piazza ten opzichte van kruisende voor- en 
natransportroutes . 

.. ...... ... ..... 

t 



opzichte van d verschillende recreatieve winkelroutes in het centrum. Het 

ontwikkelen van een sterk openbaar vervoerknooppunt op deze locatie kan 

dan oak bijdrag n aan het sterker verbinden van deze verschillende recreatieve 

winkelroutes met elkaar. De ligging op het kruispunt van routes is oak gunstig 

voor de identi ceerbaarheid van het openbaar vervoerknooppunt. Door het 

strategisch plaaf sen van twee palen met een herkenbaar symbool dat aangeeft 

dat zich op diej locatie een openbaar vervoerhalte bevindt, is het openbaar 

vervoerknooppunt vanuit de verschillende richtingen al snel identificeerbaar. 

Tot slot biedt :de profielbreedte van de Keizersgracht op deze locatie de 

mogelijkheid 07 direct tegenover de bestaande halte een haltevoorziening aan 

te leggen voor reizigers in tegengestelde richting. Dit is van belang om het grate 

aantal huidige altelocaties in het centrum terug te kunnen dringen. 

Naast de halte aan de Boschdijktunnel en nabij de Vrijstraat zijn oak beide 

haltes aan hetl Stadhuisplein zeer gunstig gelegen volgens de criteria. Ze 

liggen op een 21eer herkenbare locatie in de stedelijke structuur, direct nabij 

het stadhuis enl het stadskantoor. Twee voorzieningen waarbij het gezien hun 

functionele betekenis voor de stad van belang is dat het openbaar vervoer 

daar voor de deLr halteert. Tevens wordt via deze haltes het Van Abbemuseum 

ontsloten. En nk t zoals momenteel het geval is, is het oak na de bundeling 

van het openbJar vervoer mogelijk om hier beide haltes voor tegengestelde 

Figuur 7.15 (rechtsboven): Jigging halte Stadskantoor ten opzichte van stedelijke identiteitsdragers 
Figuur 7.16 (rechtsonder): zicht vanuit de verschillende richtingen op de paal met het herkenbare 
OVsymbool. 
Figuur 7.17 (linksonders):Jigging halte Piazza ten opzichte van kruisende voor- en 
natransportroutes. 
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Figuur 7.18: figging halte P.C. Hooftlaan ten opzichte van kruisende voor- en natranspartrautes. 

t 
Figuur 7.19: zicht op haltepalen bij P.C. Hooftlaan vanuit deze kruisende routes. 
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Aanvullend op deze drie haltelocaties is de bestaande halte aan het einde van 

de P.C. Hooftlaan te zien als een geschikte locatie voor een vierde openbaar 

vervoersknooppunt . Deze bestaande halte heeft een belangrijke functie 

voor het ontsluiten van dit deel van de binnenstad, waarin onder andere het 

Diagnostisch Centrum is gelegen. Daarbij ligt de halte op een herkenbare locatie 

in de stedelijke structuur: op een knooppunt van wegen waar onder andere de 

beide zijde van de binnenring samenkomen. Daarbij is het ook op deze locatie 

mogelijk om na bundeling van het openbaar vervoer hier beide haltes voor 

tegengestelde richting tegenover elkaar te situeren. 

Met het realiseren van deze vier openbaar vervoerknooppunten zijn op 

de westelijke route van de binnenring de haltelocaties Witte Dame en 

Keizersgracht overbodig geworden. Op de oostelii ke route van de binnenring 

verdwijnen de haltes Smalle Haven en Hertogstraat. Op dit deel van de route 

rijdt geen openbaar vervoer meer. Op de oostelijke route van de binnenring 

blijft echter wel een halte nodig voor lijn 5 die, zoals in de vorige paragraaf naar 

voren is gekomen, gebruik blijft maken van de Vestdijk . In de huidige situatie 

liggen er aan de binnenstadszijde van de Vestdijk twee haltes, terwijl er aan 

de andere zijde maar een ligt. De beide haltes aan de binnenstadszijde liggen 

daarbij maar zo'n 200 meter uit elkaar en overlappen elkaar dus sterk in hun 

invloedsgebied. Vandaar dat ook de halte 18 Septemberplein kan verdwijnen. 

Hiermee is het aantal haltelocaties aan de binnenring teruggebracht van 10 

naar 5. Toch blijven de ontstane onderlinge halteafstanden aanvaardbaar voor 

zowel verbindende als ontsluitende lijnen. In figuur 22 is te zien dat ook in de 

nieuw ontstane situatie de gehele binnenstad voldoende ontsloten wordt door 

het openbaar vervoer. 
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Figuur 7.20: huidige situatie figging ha/tes aan de binnenring. 
Figuur 7.21: gewenste situatie figging haltes aan de binnenring. 
figuur 7.22: mede dankzij de andere binnenstedelijke haltes blijft de vo//edige binnenstad oak na 
bundeling voldoende ontsloten door het openbaar vervoer (de cirkels hebben een straal van 300 
meter). 
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7.3 Uitwerking van het gewenste profiel van de openbaar 
vervoersas 

In deze paragraaf wordt het nieuwe profiel van de openbaar vervoersas verder 

uitgewerkt. Allereerst wordt het gewenste standaardprofiel voor de openbaar 

vervoersas toegelicht. Vervolgens wordt toegelicht wat de mogelijkheden en 

gevolgen zijn van toepassing van dit gewenste standaardprofiel in de bestaande 

situatie. 

Toelichting op het basisprofiel van de nieuwe openbaar vervoersas 

Aan de hand van het benodigde profiel van vrije ruimte (ASVV 2004: 196) 

is het gewenste basisprofiel opgesteld voor de westelijke route van de 

binnenring. Dit profiel bestaat uit een dubbele busbaan met een breedte van 

6.60 meter en een enkele rijstrook voor het autoverkeer met een breedte van 

3.10. Daartussen bevindt zich een extra markering van 30 centimeter. Deze 

extra brede markering heeft enerzijds tot doel om de busbaan duidelijk af te 

scheiden van de rijstrook van het autoverkeer. Daarbij is deze markering oak 

te zien als extra ruimte ter voorkoming van conflicten tussen de spiegels van 

het busverkeer met de spiegels van het verkeer op de aanliggende rijstrook. 

Deze afscheiding kan licht verhoogd warden aangebracht maar mag geen 

fysieke barriere vormen tussen de rijbaan voor het autoverkeer en de dubbele 

busbaan. Dit om ervoor te zorgen dat in het geval van een tijdelijke versperring 

van de rijstrook voor het autoverkeer, door bijvoorbeeld een vrachtwagen die 

aan het lossen is of een aanrijding, het autoverkeer even gebruik kan maken 

van de busbaan om zoom de versperring heen te rijden. 

- - 31----=: -0.3 0 6 
------10.01------

Figuur 7.23: maten van het basisprofiel voor de binnenring. 

De gekozen maatvoering is gebaseerd op de benodigde minimale 

verhardingsbreedte bij een maximale snelheid van 50 km/uur. De minimale 

verhardingsbreedte voor de rijbaan van het basisprofiel wordt dus 6.60 + 0.30 

+ 3.10 =10.00 meter. Dit basisprofiel geldt overigens alleen voor de rechte 

stukken. In bochten is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de gewenste 

DE 'LEESBAARHEID' VAN OPENBiV\R VERVOERROUTES IN DE STADSSTRUCTUUR 

rijstrookverbreding (ASVV 2004: 190-192). Daarnaast zijn er op vier locaties 

haltevoorzieningen gerealiseerd tussen de rijbaan voor het autoverkeer en de 

dubbele busbaan in. 

Dit basisprofiel is over de volledige lengte van de westelijke route van de 

binnenring toegepast. Hierdoor krijgt het openbaar vervoer dus over de 

volledige lengte van deze route voor beide richtingen een eigen vrije baan, wat 

natuurlijk gunstig is voor de identiteit van het openbaar vervoer. Het openbaar 

vervoer wordt op de volledige route visueel dominant ten opzichte van het 

autoverkeer. Met het geheel doortrekken van de dubbele busbaan vanaf de 

Wal tot de bestaande busbaan op de Stratumsedijk, is de openbaar vervoersas 

door de binnenstad compleet. Het resultaat is een openbaar vervoersas 

waar een groat aantal belangrijke stedelijke identiteitsdragers en recreatieve 

winkelstraten aan zijn gelegen. Via het openbaar vervoernetwerk warden deze 

stedelijke identiteitsdragers en winkelstraten verbonden met de gehele stad en 

omgeving. Met de uitbreiding van het Phileasnetwerk van vrije busbanen zal 

deze verbondenheid oak steeds meer een fysieke vorm aannemen. 

Foto 7.11: de busbaan en de rijbaan van het autoverkeer warden, uitgezonderd bij de 
haltelocaties, niet fysiek van elkaar gescheiden. Zo kan het autoverkeer in het geval van een 
vrachtwagen die aan het /assen is, deze via de busbaan inhalen. 

Per trajectdeel zal nu warden toegelicht op welke wijze dit basisprofiel en de 

eventuele nieuwe haltevoorzieningen ingepast kunnen warden in de bestaande 

situatie. 



Legenda kaarten uitwerking huidige en gewenste situatie 

Rijbaan autoverkeer (asfalt] 

Rijbaan autoverkeer (bestraat) 

Fietspad 

Trottoir 

Bestrating overig 

Oversteekvoorziening 
voetgangers en fietsers 

Busstrook huidige situatie 

Busbaan gewenste situatie 
\ 

Verhoogd halteplatform 

Abri en paal met display met dynamische 
reisinformatie 

Paal met herkenbaar haltesymbool 

Boom 

Groen 

Water 

Bebouwing 

Priveterrein 
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Uitwerking halte Piazza 

De halte Piazza aan de Boschdijktunnel vormt een van de vier belangrijke 

haltevoorzieningen aan de nieuwe openbaar vervoersas door de binnenstad. 

Direct tegenover de bestaande haltevoorziening komt de halte voor de 

reizigers in tegengestelde richting te liggen. Doordat er op de Boschdijktunnel 

een rijstrook voor het rechtdoorgaand verkeer kan verdwijnen, ontstaat er hier 

extra ruimte om deze haltevoorziening in te passen. De nieuwe halte wordt 

ontsloten via de bestaande voetgangersoversteekvoorziening. Deze halte is 

daarmee veel directer verbonden met het kernwinkelgebied dan de bestaande 

halte aan het begin van de Mathildelaan. Om vanaf de nieuwe halte het 

kernwinkelgebied te bereiken (of omgekeerd) hoeft de reiziger in de nieuwe 

situatie nu nog maar twee rijbanen via een verkeerslicht in plaatst van zes 

rijbanen via twee verkeerslichten over te steken. Uitgezonderd het verdwijnen 

van een rijstrook voor doorgaand verkeer op de Boschdijktunnel zijn er voor 

het realiseren van deze nieuwe haltelocatie geen verdere aanpassingen aan 

de infrastructuur nodig. Voor het verkrijgen van de benodigde ruimte voor de 

halte is het wel noodzakelijk dat enkele bomen die in de tussenberm van de 

Boschdijktunnel staan, verplaatst worden naar het begin van de Mathildelaan. 

Doordat de huidige haltevoorziening voor de lijnen 401 en 402 hier kan 

verdwijnen, ontstaat hier extra ruimte om deze bomen in te passen. 

De halte Piazza is de enige halte aan de westelijke route van de binnenring 

waar alle openbaar vervoerlijnen die gebruik maken van (een dee) van) deze 

route samenkomen. Om het belang van de knooppuntfunctie van deze halte 

te benadrukken, is het wenselijk de identiteit van deze haltelocatie nog 

verder te versterken . Dit wordt gedaan door een deel van de halte een glazen 

overkappingte geven. Op de overkapping wordt aan twee zijden een herkenbaar 

haltesymbool geplaatst. Het plaatsen van het symbool op de noordzijde van de 

overkapping heeft hierbij vooral tot doel om de aanwezigheid van de openbaar 

vervoerhalte bij de passerende automobilisten het benadrukken . Omdat de 

halte Piazza niet vanaf de gehele Piazza zichtbaar is, wordt er ook een paal met 

het haltesymbool geplaatst naast de oversteekvoorziening op de Emmasingel. 

Hierdoor wordt de aanwezigheid van de openbaar vervoerhalte direct zichtbaar 

op het moment dat men bijvoorbeeld vanuit de Vrijstraat de Piazza oploopt. 

Het resultaat van deze aanpassingen is een openbaar vervoersknooppunt 

met een zeer sterke identiteit op een zeer gunstige en herkenbare locatie in de 

binnenstad. 

DE 'LEESBAARHEID' VAN OPENBAAR VERVOERROUTES IN DE STADSSTRUCTUUR 

Figuur 7.24: /ocatie van dwarsprofie/ en detailuitwerking situatie halte Piazza. 

Figuur 7.26 (pag. 84) : uitwerking halte Piazza huidige situatie. Schaal 1:500. 
Figuur 7.2 7 (pag. 85) : uitwerking halte Piazza gewenste situatie. Schaal 1:500 
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Figuur 7.25: dwarsp afiel huidige (boven) en gewenste (ander) situatie halte Piazza. Schaal 1:200. 
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Uitwerking Emmasingel 

De huidige rijbaanbreedte van de Emmasingel is momenteel 9.50 meter. De 

benodigde rijbaanbreedte voor het basisprofiel is 10.00 meter. Dit betekent 

dat de rijbaan op de Emmasingel 0.50 meter breder dient te worden. Deze 50 

centimeter wordt aan de binnenstadszijde van de rijbaan gewonnen. Hierdoor 

worden de bomen en het fietspad 0.20 tot 0.50 meter verplaatst. Gezien de 

Figuur 7.28: dwarsprofiel huidige situotie Emmasingel. Schaal 1 :200. 

DE 'LEESBAARHEIO' VAN OPENBAAR VERVOERROUTES IN DE STADSSTRUCTUUR 

breedte van het trottoir aan deze zijde is dit geen enkel probleem. Door deze weg 

aan de binnenstadszijde te verbreden, kunnen de fietsparkeervoorzieningen 

aan de zijde van de Witte Dame behouden blijven. 

De halte aan de Emmasingel verdwijnt. Deze is dankzij de komst van de nieuwe 

haltevoorziening bij de Piazza overbodig geworden. 

l 
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Figuur 7.29: dwa rofiel gewenste situatie Emmasingel. Schaal 1 :200. 
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Figuur 7.30: u1twer mg . k. Emmasingel huidige situatie. Schaal 1:1000. 
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Figuur 7.31: uitwerking Emmasingel gewenste situatie. Schaal 1:1000. 
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Uitwerking halte Vrijstraat 

De halte Vrijstraat wordt de tweede belangrijke haltelocatie op de nieuwe 

openbaar vervoersas. De profielbreedte biedt hier de mogelijkheid om, na het 

verdwijnen van een rijbaan voor het autoverkeer, preciestegenoverde bestaande 

halte een haltevoorziening aan te leggen voor reizigers in tegengestelde richting. 

Doorat deze nieuwe haltevoorziening in een bocht ligt, kan het autoverkeer 

in een vloeiende lijn om de halte heen worden geleid. Door deze bocht is de 

breedte van de rijbaan voor het autoverkeer 3.40 in plaats van 3.10 meter. Aan 

de zijde van de Vrijstraat wordt het nieuwe halteperron verbonden met een 

nieuwe middengeleider in de oversteekvoorziening tussen de Vrijstraat en de 

Kleine Berg. Aan het andere uiteinde wordt het nieuwe halteperron ontsloten 

door een nieuw te realiseren oversteekvoorziening voor voetgangers. Hierdoor 

wordt de nieuwe haltevoorziening optimaal ontsloten ten opzichte van de 

omliggende winkelstraten. Om te zorgen voor een drempelloze instap worden 

beide halteperrons verhoogd (30 centimeter) aangelegd. Ter versterking van de 

eigen identiteit van de haltelocatie krijgen beide perrons ook een ten opzichte 

van de directe omgeving afwijkende bestrating. Deze bestrating bestaat uit de 

trottoirtegels die standaard gebruikt worden bij de Phileashaltes (wat deze halte 

gezien de plannen van de gemeente in de toekomst waarschijnlij k oak gaat 

worden). Per richting komen er twee abri's te staan. Dit zijn de huidige abri's 

die nu ook in de binnenstad staan. Twee abri's per richting is zowel van belang 

voor het vergroten van de identiteit van de haltelocatie als vanuit functionele 

invalshoek. Doordat het aantal haltelocaties in de binnenstad af zal nemen, 

zullen er per halte meer mensen opstappen en dus ook meer mensen per 

halte aan het wachten zijn. Door de twee bomen op de hoek van de Vrijstraat 

met de Keizersgracht weg te halen, ontstaat er meer ruimte voor wachten en 

uitstappen. Deze maatregel versterkt tevens de zichtbaarheid van de abri's 

vanuit de omgeving. Voor het vergroten van de identificeerbaarheid van het 

openbaar vervoerknooppunt worden er ook twee palen met het herkenbare 

haltesymbool geplaatst . Deze palen zijn daarbij zodanig strategisch geplaatst 

dat ze oak vanuit de Vrijst raat en de onderdoorgang bij de Witte Dame zichtbaar 

zijn. Dit vergroot de identificeerbaarheid van de halte vanuit alle richtingen 

waar (potentiele) reizigers vanaf komen. Deze maatregelen zorgen er tezamen 

voor dat de haltelocatie Vrijstraat niet langer is weggestopt in het algemene 

profiel van de westelijke binnenring maar een duidelijk herkenbaar element 

wordt in deze route. 

DE 'LEESBAARH EID' VAN OPENBAAR V ERVOERROUTES IN DE STADSSTRUCTUUR 

Figuur 7.32: locotie van dwarsprofiel en detailuitwerking situatie halte Vrijstraat. 

Figuur 7.34 (pog. 92): uitwerking halte Vrijstroat huidige situatie. Schaal 1:500. 
Figuur 7.35 (pog. 93): uitwerking halte Vrijstraat gewenste situatie. Schaal 1:500 
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Figuur 7.33: dwar profiel huidige {boven) en gewenste fonder) situatie halte Vrijstraat. Schaal 1:200. 
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Uitwerking eind Keizersgracht - begin Wal 

De rijbaanbreedte van het huidige profiel aan het eind van de Keizersgracht 

en het begin van de Wal is momenteel 9.30 meter. Dit betekent dater 0.70 

meter extra ruimte nodig is om het gewenste basisprofiel te kunnen inpassen. 

Gezien de krappe maatvoeringen is de enige mogelijkheid om deze 0.70 te 

winnen het verkleinen van de ruimte tussen de rijbaan en het fietspad aan de 

binnenstadszijde. Nadeel hiervan is dat hierdoor een aantal bomen op dit deel 

van de route moeten verdwijnen. De overgebleven breedte is wel ruim genoeg 

voor het behouden van de lantaarnpalen. Dankzij de uitbreiding van de halte 

Vrijstraat kan de halte aan de Keizersgracht verdwijnen. 

DE 'LEESBAARHEID' VAN OPENBAAR VERVOERROUTES IN DE STADSSTRUCTUUR 

Figuur 7.36: locatie van dwarsprofiel en detailuitwerking situatie Keizersgracht. 
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Figuur 7.37: dwars rofiel huidige (boven) en gewenste (onder) situatie Keizersgracht. Schaal 1 :200. 
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Figuur 7.38: uitwerking Keizersgracht huidige situatie. Schaal 1:1000. 
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Figuur 7.39: uitwe ing Keizersgracht gewenste situatie. Schaal 1:1000. 
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Uitwerking halte Stadhuisplein 

Gezien hun gunstige ligging blijven de haltes aan het stadhuisplein behouden. 

Hiermee ontstaat een derde duidelijk herkenbaar openbaarvervoersknooppunt 

aan de openbaar vervoersas. In het ontwerp komt de halte aan de zijde van 

het stadskantoor te liggen tussen de nieuwe busbaan en de rijbaan voor het 

autoverkeer. Door het autoverkeer vanaf de Wal iets eerder af te buigen dan 

het openbaar vervoer, kan het autoverkeer in een vloeiende lijn achter deze 

halte langs worden geleid. Tussen de rijbaan en het fietspad komt een strook 

van 1.00 meter breed als fysieke afscheiding die tevens ruimte biedt voor het 

plaatsen van straatverlichting. Dit alles heeft tot gevolg dat de breedte van het 

trottoir voor het stadskantoor in de nieuwe situatie met 1.10 meter versmald 

moet worden tot 3.30 meter. Om deze versmalling te beperken is er ook 0.30 

meter van de extra benodigde rijbaanbreedte gewonnen aan de zijde van 

het Stadhuisplein. Hierdoor zijn aan deze zijde ook de haltevoorzieningen, 

de bomen en het fietspad 0.30 meter in de richting van het Stadhuisplein 

verplaatst. Meer was niet mogelijk omdat anders de doorgang voorvoetgangers 

tussen het fietspad en de voetgangersingang van de pareergarage te smal 

wordt. Het halteperron wordt aan beide zijde ontsloten door een nieuwe 

voetgangersoversteekvoorziening. De oversteekvoorziening aan de noordzijde 

krijgt daarbij verkeerslichten. Deze zijn hierdoor niet nodig voor de nieuwe 

oversteekvoorziening direct voor de ingang van het stadskantoor. Tussen 

de beide oversteekvoorzieningen in worden beide halteperrons verhoogd 

(30 centimeter) aangelegd. Ter versterking van de eigen identiteit van de 

haltelocatie worden beide perrons bestraat met de trottoirtegels die standaard 

gebruikt worden bij de Phileashaltes. Ook hier komen per richting twee abri's 

te staan. 

Voor het vergroten van de identiteit van de haltelocatie wordt aan beide 

uiteinden van de nieuwe middengeleider een paal met het herkenbare 

haltesymbool geplaatst. De bomen die in de huidige situatie tussen de rijbaan 

en het stadskantoor in staan, verhuizen naar het nieuwe halteperron. Waar 

op de rest van de binnenring de volledige rijbaan tussen de bomen ligt, ligt 

hier nu a Ileen de busbaan tussen de bomen in. Dit benadrukt het beeld van de 

busbaan als hoofdrijbaan op deze route. 
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Figuur 7.40: locatie van dwarsprofiel en detailuitwerking situatie halte Stadhuisplein. 

Figuur 7.42 (pag. 100): uitwerking halte Stadhuisplein huidige situatie. Schaal 1:500. 
Figuur 7.43 (pag. 101}: uitwerking halte Stadhuisplein gewenste situatie. Schaal 1:500 
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Figuur 7.41 : dwars rofie/ huidige (boven) en gewenste (onder) situatie halte Stadhuisplein. Schaal 1:200. 
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Uitwerking Wal, kruising met de Bilderdijklaan 

Op de Wal, bij de kruising met de Bilderdijklaan, gaat het inpassen van de 

dubbele busbaan ten kosten van het voorsorteervak voor links afslaand 

verkeer. Door de middengeleider iets smaller te maken kunnen de busbaan 

en de rijstrook voor het autoverkeer wel binnen de bestaande rijbaanbreedte 

worden ingepast. In verband met de gewenste rijstrookverbreding in bochten 

is de busbaan hier 7.00 meter breed in plaats van de standaard 6.60 meter. 

Het fietspad aan de parkzijde is 0.90 meter richting het park verlegd om het zo 

beter aan te laten sluiten op het verlegde fietspad van de P.C. Hooftlaan na het 

kruispunt. Aan deze zijde van het kruispunt, aan het begin van de P.C. Hooftlaan, 

gaat het inpassen van dubbele busbaan ten koste van de middelgeleider. Er is 

geen ruimte om deze in het nieuwe profiel op te nemen. 

De uitwerking van dit deel van de route is te vinden op pagina's 106 en 107. 
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Figuur 7.44: locatie van dwarsprofiel Wal, kruising met de Bilderdijklaan en detailuitwerking 
situatie Wal, P.C. Hooftlaan. 
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Figuur 7.45: dwars rafiel huidige (boven) en gewenste fonder) situatie Wal voor het von Abbe. Schoo/ 1:200. 
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Uitwerking P.C. Hooftlaan 

Het profiel van de P.C. Hooftlaan is in de huidige situatie nog niet aangepast 

aan het huidige standaardprofiel van de binnenring. De P.C. Hooftlaan heeft 

momenteel een rijbaanbreedte van minimaal 12.1 meter. Dit is inclusief twee 

fietsstroken. In tegenstelling tot het andere deel van de route heeft de P.C. 

Hooftlaan dus geen vrijliggende fietspaden. Daarnaast heeft deze laan voor 

beide richtingen maareen rijstrook. Tussen de Stratumsedijk en de Jan Smitslaan 

is er ook geen busstrook aanwezig en zijn beide richtingen dus toegankelijk 

voor autoverkeer. Vanuit het perspectief van het openbaar vervoer is het echter 

wenselijk dat de dubbele busbaan vanaf de Wal geheel doorgetrokken kan 

worden tot de busbaan op de Stratumsedijk. Hierdoor wordt de P.C. Hooftlaan, 

net als de andere delen van de westelijke route van de binnenring, over de 

gehele lengte eenrichtingsverkeer voor het autoverkeer. Om zoveel mogelijk 

bomen te kunnen behouden in deze laan is gekozen voor fietsstroken in plaats 

van vrijliggende fietspaden. Deze hebben wel dezelfde maat, 2.10 meter, als de 

vrijliggende fietspaden op de rest van de route. Desondanks is inpassing van 

de busbaan niet mogelijk zonder dat enkele bomen verplaatst zullen moeten 

worden. Dit komt doordat er in het ontwerp 1.20 meter extra rijbaanbreedte 

nodig is. Ondanks dat er enkele bomen zullen moeten verdwijnen, blijft het 

groene karakter van deze laan voldoende in stand door de nog aanwezige 

bomen en het aanwezige groen op de private terreinen aan de laan. 

DE 'LEESBAARHEIO' VAN OPENBAAR VERVOERROUTES IN OE STAOSSTRUCTUUR 

Figuur 7.46: locatie van dwarsprofiel P.C. Hooftlaan en detailuitwerking situatie Wal, P.C. 
Hooftlaan. 
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Figuur 7.47: dwars rafiel huidige (boven) en gewenste (ender) situatie P.C. Hooft/aan. Schaal 1:200. 
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Figuur 7.48: uitwerking Wal, P.C. Haoftloan huidige situatie. Schaal 1:1000. 
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Figuur 7.49: uitwericing Wal, P.C. Haaft/aan gewenste situatie. Schaal 1:1000. 
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Uitwerking halte P.C. Hooftlaan 

Aan heteind van de P.C. Hooftlaan komt hetvierdeopenbaarvervoersknooppunt 

aan de route te liggen. Hiervoor wordt de halte aan de Stratumsedijk verplaatst 

naar de P.C. Hooftlaan. Achter de bestaande halte komst extra ruimte vrij voor 

groen, zodat de bomen die elders in de P.C. Hooftlaan moeten verdwijnen 

hier een nieuwe plek kunnen krijgen. Het aantal voorsorteerstroken voor 

het autoverkeer is verminderd van drie naar een. Dit is noodzakelijk om hier 

voldoende ruimte te creeren voor de haltes en de nieuwe busbaan goed aan te 

laten sluiten op de al bestaande busbaan van de Stratumsedijk. 

De nieuw aangelegde haltevoorziening wordt aan de oostzijde ontsloten 

door de bestaande voetgangersoversteekvoorziening met verkeerslichten. 

Voor een optimale inpassing van de nieuwe haltevoorziening komt er aan de 

westzijde een extra voetgangersoversteekvoorziening zonder verkeerslichten. 

Net zoals bij de andere haltes aan de openbaar vervoersas worden ook hier 

beide halteperrons verhoogd (30 centimeter) aangelegd en bestraat met de 

trottoirtegels die standaard gebruikt worden bij de Phileashaltes. Dok hier 

komen per richting twee abri's te staan. Door de plaatsing van de palen met het 

herkenbare haltesymbool aan beide uiteinde van de aangepaste middengeleider 

is de ligging van de halte vanaf alle richtingen goed zichtbaar. 

Dankzij deze aanpassingen krijgt de P.C. Hooftlaan aan de zijde van het 

kruispunt met de Stratumsedijk en de Hertogstraat een duidelijk afwijkend 

profiel ten opzichte van deze twee andere wegen. Dankzij de identiteit van 

het nieuwe openbaar vervoerknooppunt is direct zichtbaar dat het openbaar 

vervoer op deze route dominant is ten opzichte van het autoverkeer. Het nieuwe 

openbaar vervoerknooppunt vormt zo een duidelijk herkenbare 'poort' tot de 

nieuwe openbaar vervoersas. 
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Figuur 7.50: locotie van dwarsprofie/ en detailuitwerking situotie holte P.C. Hooftloon. 

Figuur 7.52 (pog. 110): uitwerking holte Piazza huidige situotie. Schaol 1:500. 
Figuur 7.53 (pog. 111): uitwerking holte Piozzo gewenste situotie. Schoo/ 1:500 
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Figuur 7.51: dwars rafie/ huidige (baven) en gewenste (ander) situatie halte P.C. Hooftlaan. Schaal 1:200 
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8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In dit hoofdstuk wordt teruggekoppeld op de probleemstelling. De uiteindelijke 

probleemstelling van dit onderzoek luidt: op welke wijze kunnen cognitieve 

aspecten met een ruimtelijke invalshoek bijdragen aan de aantrekkelijkheid 

van het stedelijk openbaar vervoer voor keuzereizigers in Eindhoven? Waarbij 

onder de cognitieve aspecten warden verstaan de aspecten die een relatie 

hebben met het proces van mental mapping. 

Uit de theoretische analyse is naar voren gekomen dat cognitieve aspecten 

op twee manieren kunnen bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het stedelijk 

openbaar vervoer voor de keuzereiziger: 

• Cognitieve aspecten kunnen bijdragen aan het gemak waarmee 

het openbaar vervoer onderdeel wordt van de mental map van 

de keuzereiziger. Cognitieve aspecten kunnen hiermee bijdragen 

aan het inzicht dat de keuzereiziger heeft in de bestemmingen 

(activiteitenplaatsen) die met het openbaar vervoer zijn te bereiken 

en de wijze waarop deze bestemmingen met het openbaar vervoer 

zijn te bereiken. 

• Cognitieve aspecten kunnen bijdragen aan het imago van het openbaar 

vervoer. Cognitieve aspecten kunnen daarbij niet alleen bijdragen aan 

het imago van het openbaar vervoer in het algemeen, ze kunnen oak 

bijdragen aan het imago van een bepaald lijntype in het bijzonder. 

De belangrijkste aanbeveling van dit rapport heeft betrekking op het 

bundelen van het openbaar vervoer op de westelijke route van de binnenring 

en het op deze route realiseren van vier duidelijk herkenbare haltelocaties 

bij respectievelijk de Piazza, de Vrijstraat, het Stadhuisplein en op het eind 

van de P.C. Hooftlaan. Door de bundeling van het openbaar vervoer en het 

tegenover elkaar plaatsen van haltes voor tegengestelde richtingen wordt het 

aantal haltelocaties aan de binnenring teruggebracht van 10 naar 5. Hierdoor 

wordt de herkenbaarheid en het functionele belang van de haltelocaties 

aan de binnenring als knooppunten in de stedelijke structuur versterkt. De 

vier haltelocaties op de westelijke route krijgen daarbij een zeer herkenbare 

ligging ten opzichte van het grate aantal stedelijke identiteitsdragers aan deze 

route, de recreatieve winkelstraten en kruisende voor- en natransportroutes. 

Aanbevolen wordt hierbij oak om het openbaar vervoer over de gehele lengte 

van de westelijke route van de binnenring voor beide richtingen een eigen vrije 

baan te geven. Hiermee wordt het openbaar vervoer op de westelijke route van 

de binnenring visueel dominant ten opzichte van het autoverkeer. Het uitvoeren 

van beide aanbevelingen zal ertoe leiden dat de binnenstad van Eindhoven een 

zeer herkenbare en zeer eenvoudig te begrijpen en te onthouden openbaar 

vervoerontsluiting krijgt. 

Voor het goed in kaart brengen van de precieze gevolgen van beide 

aanbevelingen op de verkeersstromen in het centrum is echter wel eerst nader 

verkeerskundig onderzoek noodzakelijk. 
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Op basis van de resultaten van de praktijkanalyse van de buslijnen 1 en 171 

zijn nag enkele meer algemene aanbevelingen gedaan die bij kunnen dragen 

aan de aantrekkelijkheid van het stedelijk openbaar vervoer in Eindhoven voor 

de keuzereizigers. Zo wordt aanbevolen om, overeenkomstig het ontwerp voor 

de openbaar vervoersas in de binnenstad, ook andere busbanen, busstroken en 

infrastructuur bij de haltes dezelfde 'eigen' groene kleur te geven. Dit vergroot 

de herkenbaarheid van de openbaar vervoersinfrastructuur. Daarnaast wordt 

aanbevolen om, ter verstering van het imago van de verbindende lijnen 

ten opzichte van de ontsluitende lijnen, te zorgen voor een herkenbaarder 

onderscheid tussen deze verschillende lijntypen. Dit kan warden bereikt door 

sommige van de volgende aanbeveling a Ileen toe te passen op de infrastructuur, 

haltelocaties en/of voertuigen van verbindende lijnen. Zo wordt aanbevolen 

om grotere naamborden, zoals bij de Phileashaltes staan, te plaatsen bij de 

haltes van de streeklijnen. Hierdoor wordt de identiteit van deze haltes als 

knooppunt in de stedelijke structuur versterkt. Voor het ontwikkelen van een 

herkenbare identiteit voor de streeklijnen als uniforme productgroep, wordt 

aanbevolen om een uniforme vormgeving te ontwikkelen voor de bussen die 

de verschillende streeklijnen bedienen. Aanbevolen wordt oak voor een meer 

uniforme vormgeving van de abri's te zorgen. Dit door de nieuwe zwarte abri's, 

die nu in de binnenstad staan, standaard voor de haltes van de verbindende 

lijnen te maken en voor de ontsluitende lijnen een goedkoper type abri te 

ontwikkelen dat qua ontwerp wel aansluit bij de nieuwe zwarte abri's. Dit is 

gunstig voor het versterken van de herkenbaarheid van de haltevoorzieningen 

en kan tegelijkertijd bijdragen aan het gemak waarmee verschillende lijntypen 

van elkaar zijn te onderscheiden. Om de keuzereizigers meer inzicht te geven 

in de wijze waarop voor hen relevante bestemmingen met het openbaar 

vervoer zijn te bereiken, wordt aanbevolen om deze potentiele reizigers 

meer actief met informatie over het openbaar vervoer te benaderen. Dit kan 

bijvoorbeeld door het huis aan huis verspreiden van relevante lijnfolders van 

de voor de bewoners relevante openbaar vervoerlijnen en het plaatsen van 

informatieborden met openbaar vervoer reisinformatie bij voor keuzereizigers 

aantrekkelijke bestemmingen, zoals de binnenstad. 

Een aanbeveling die specifiek gericht is op de geanalyseerde lijnen 1 en 171 

heeft betrekking op de naamgeving van de haltes haltes Theo Koomenlaan, 

Genneper Parken en De Weerde. Om de samenhang tussen deze drie haltes 

en de drie sportcomplexen die door de betreffende haltes warden ontsloten 

te verduidelijken, wordt aanbevolen om de namen van deze drie haltes 

te veranderen in respectievelijk lndoor-sportcentrum, IJssportcentrum en 

Zwemcentrum de Tongelreep. Omdat de infrastructurele aanpassing van 

sommige haltelocaties op beide lijnen, zoals die van de halte Genneper Parken, 

soms te wensen over laat, wordt aanbevolen om hier meer aandacht aan te 

besteden. Dit om te voorkomen dat de haltes eruit zien als een ondergeschikte 

infrastructuur. 



Aangezien al peze aanbevelingen op concrete wijze weergeven op welke wijze 

cognitieve asp~cten met een ruimtelijke invalshoek bij kunnen dragen aan de 
I 

aantrekkelijkh1id van het stedelijk openbaar vervoer voor keuzereizigers in 

Eindhoven, beantwoorden ze daarmee de probleemstelling. Ten aanzien van 

deze aanbevel ngen geldt dat ze het meest bijdragen aan de aantrekkelijkheid 

van het openbFJar vervoer als ze in combinatie met elkaar worden toegepast. 

In de inleiding as als randvoorwaarde meegenomen dat deze aanbevelingen 

niet ongunstig mogen zijn voor captives. Aangezien geen enkele aanbeveling 

strijdig is met er n van de in hoofdstuk 4 besproken kenmerken van aantrekkelijk 

openbaar ver~oer, is dit niet het geval. Sommige aanbevelingen zullen ook 

bijdragen aan e aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer voor de captives. 

Als meer algemene conclusie kan worden gesteld dat uit dit rapport blijkt dat 

het bijzonder nuttig kan zijn om het openbaar vervoer te analyseren op basis 

van aspecten die betrekking hebben op cognitive mapping. Deze aspecten 

bieden verschillende handvaten voor het vergroten van de aantrekkelijkheid 

van het openbaar vervoer voor met name de keuzereizigers. Een aantal van de 

gedane aanbevelingen voor Eindhoven zijn hierbij vrij eenvoudig te vertalen 

naar vergelijkbare praktijksituaties rond andere openbaar vervoerlijnen in 

andere steden. Uit de gedane aanbevelingen voor Eindhoven blijkt in ieder 

geval dat met relatief beperkte ruimtelijke ingrepen toch veel verbeteringen 

mogelijk zijn. 
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