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1 O P Z E T
I S

O V E R S T A P P U N T

M A A T W E R K

386 P+R-terreinen, waaronder negen transferia, zijn er
in Nederland (anno 2003). Deze terreinen zijn in het
leven geroepen om de problemen te beperken die het
groeiende autoverkeer met zich meebrengt. Overvolle
wegen van en naar steden, een gebrek aan parkeerruimte en hoge parkeertarieven; veel automobilisten
worden er vrijwel dagelijks mee geconfronteerd. Ook
bewoners en ondernemers ergeren zich: hun stad is
slecht bereikbaar en hun woon-, werk- en winkelomgeving heeft te lijden van de vele (geparkeerde) auto’s.
De gedachte achter P+R-terreinen en transferia is dat
de automobilist niet helemaal met de auto naar zijn bestemming rijdt. De reiziger parkeert de auto op een goed
bereikbaar overstappunt en reist vandaar verder met
het openbaar vervoer. Dat kan de trein zijn, maar ook de
bus, tram of metro. Dat het concept werkt, bewijzen de
volle P+R-terreinen bij veel stations.
Voordelen
Reizen via een overstappunt heeft duidelijk voordelen:
de automobilist hoeft niet langer in de ﬁle te staan en
heeft zonder lang zoeken een parkeerplaats. Vaak is de
gecombineerde auto-OV-reis ook goedkoper, omdat de
reiziger voor het parkeren niet het hoge tarief uit de
(binnen)stad hoeft te betalen. Voor de stad vormt een
overstappunt in combinatie met goed openbaar vervoer
een adequate oplossing voor het ﬁleprobleem en de
overlast van stilstaande auto’s. Daardoor is het centrum beter bereikbaar en wel zo aantrekkelijk.
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Toch blijkt niet ieder overstappunt automatisch een
succes te worden. Naast (over)volle terreinen zijn er namelijk ook P+R-terreinen die nauwelijks automobilisten trekken. Hoe dit laatste te voorkomen is, komt in de
volgende hoofdstukken aan bod.
Deze uitgave geeft uitgebreide, praktische informatie
over onder meer de locatie, de inrichting, de introductie
en de exploitatie van een overstappunt. De auteurs
laten zien dat er geen exacte blauwdruk te geven is. De
ontwikkeling van een P+R-terrein of transferium is namelijk keer op keer maatwerk.
Een vraag die onder invloed van de toenemende belangstelling voor overstappunten en de hieraan verbonden noodzaak tot communicatie over overstappunten
gesteld wordt is of het nog nuttig is het begrip
‘transferium’ te handhaven. Weten de mensen die erover moeten praten wat er mee bedoeld wordt. Snapt de
automobilist de aankondiging op de bewegwijzering?
P+R is bekend en gekend. Het transferium heeft het
overstappunt in beeld gebracht bij de beleidsmakers.
Hebben we dit laatste begrip verder nog nodig?

Uit een in opdracht van de provincie Noord-Brabant verrichte
studie naar de haalbaarheid van transferia komt voor het segment winkelend en recreatief publiek de volgende aspecten
als belangrijk (klantwaarde, zie figuur 1) naar voren.
1. Resultaat
• hoge frequentie voor- en natransport (minimaal elke tien
minuten);
• goede wachtruimte (met toilet);
• het moet er mooi uitzien;
• beveiligde parkeerplaats;
• openingstijden tot laat in de avond (tot 2.00 uur);
• in de bus moet het veilig zijn;
• geen oponthoud (vrije baan).
2. Proces
• gemakkelijk bereikbaar vanaf de autosnelwegen;
• logische plek tussen herkomst en bestemming;
• meerdere locaties rond de stad.
3. Gevoel
• overstap en voor- en natransport als verlengstuk van de
autoverplaatsing.
4. Prijs
• gratis/(veel) goedkoper dan parkeren in de binnenstad.
5. Moeite
• er moet gegarandeerd plaats zijn;
• goede informatievoorziening, promotie en bewegwijzering.

De wensen van het woon-werkverkeer zijn als volgt:
1. Resultaat
• zeer hoge frequentie voor- en natransport (variërend van
helemaal geen wachttijd (people mover) tot minimaal elke
10 minuten een bus gedurende de hele dag);
• mogelijkheid van leen- of huurfietsen;
• goede aansluitingen, korte loopafstanden;
• voldoende capaciteit voor- en natransport (geen volgepropte bussen);
• sneller dan met de auto (inclusief overstap);
• goede wachtruimte (met toilet);
• het moet er mooi uitzien;
• parkeerplaats met toezicht en verlichting.
2. Proces
• gemakkelijk bereikbaar vanaf de autosnelweg/logistieke
plek tussen herkomst en bestemming;
• aan de rand van de stad zodat het ‘nog de moeite’ is in relatie tot de rest van de reis.
3. Gevoel
• overstap en voor- en natransport als verlengstuk van de
autoverplaatsing (mag geen verkapte huidige lijn zijn).
4. Prijs
• vergelijkbaar met de huidige situatie: bescheiden eigen bijdrage + vergoeding werkgever.
5. Moeite
• er moet gegarandeerd plaats zijn;
• goede informatie en betalingsgemak (nu voor veel mensen
automatische inhouding op hun salaris).

‘wijze waarop’
leveringsprocessen
interactiemomenten
tastbaarheden

‘wat je eraan hebt’
aanbod
voorzieningen
resultaat + proces + emotie

‘gevoel’
imago
design
klachtenafhandeling
effectieve binding

prijs + moeite

‘wat het kost’
prijsstelling
prijsfluctuatie
prijsdifferentiatie

‘wat je zelf doet’
tijd, energie, aandacht
sores
onzekerheid
onveiligheid

Figuur 1. Aspecten die de klantwaarde bepalen [1]
Bron: De transferwens van de Brabantse reiziger. Janny van der Heijden, Provincie Noord Brabant en Frans Gommerts & XTNT in Verkeerskunde 54(2003), nr 1(januari), pp 40-45
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2 W A T

H O U D T E E N
O V E R S T A P P U N T I N ?
2.1

Uitgangspunten

De huidige problemen met de bereikbaarheid en leefbaarheid zijn niet nieuw voor Nederland. Al in de jaren
dertig van de vorige eeuw werd er stevig gediscussieerd
over mogelijke oplossingen voor het mobiliteitsvraagstuk, waaronder de verkeersdrukte en parkeerdruk in
binnensteden.

Promotie overstappunt uit 1932
De eerste die de voordelen van overstappunten rond steden
propageerde, was dr. Bernhard Mees. In 1932 schreef hij in
zijn proefschrift ‘Verkeersvraagstukken voor de grote stad’
het volgende:
“Bij een algemeen parkeerverbod zijn er drie mogelijkheden
om in de city te komen:
1. Men zoekt op of bij de plaats van bestemming parkeerruimte.
2. Men laat zijn auto thuis en gaat per trein, tram of bus naar
de stad; hierdoor is er minder verkeer op den weg, maar
zijn er tevens een aantal automobielen voor een groot gedeelte van de dag waardeloos voor de bezitters.
3. Men rijdt met de auto tot aan de grens van de verstopte
binnenstad, parkeert daar en gaat verder met een openbaar vervoermiddel. Dit vermindert de congestie, evenals
het onder no. 2 genoemde, maar bespaart tijd in vergelijking tot de onder no. 1 en 2 genoemde mogelijkheden.”

Voor beleidsmakers lijkt de combinatie van auto en
openbaar vervoer een aantrekkelijk alternatief. Toch
moet de automobilist in de praktijk wel een aantal
drempels overwinnen. Reizen met het openbaar vervoer en vooral overstappen betekent dat de automobilist minder onafhankelijk is en minder controle heeft.
Daarbij wordt de reis complexer en onzekerder. De gemiddelde automobilist is hierdoor niet snel bereid de
auto te verlaten en de reis met het OV te vervolgen.
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Goed opgezet
Als overstappunten goed opgezet zijn, kunnen ze de
verkeersproblemen rond steden behoorlijk verminderen. Wanneer automobilisten daadwerkelijk hun auto
bij een overstappunt parkeren en met het openbaar vervoer naar hun eindbestemming reizen, vermindert de
verkeersdrukte rond een stad en neemt ook de parkeerdruk in de stad af. Gemeenten die dit met transferia bereikt hebben, zijn bijvoorbeeld:
• Renesse. De opening van het Recreatietransferium
heeft de parkeerdruk in het centrum sterk verlaagd. In
de zomer is de parkeerdruk met circa 5.000 auto’s per
week teruggebracht. De gebruikers vinden het transferium comfortabel, omdat ze niet hoeven te zoeken
naar een parkeerplek.
• Groningen. Sinds de opening van vier P+R-terreinen
langs de ringweg van Groningen, waaronder het
transferium Groningen-Noorddijk, zit het verkeer in
de binnenstad minder vast. Daarnaast geeft het publiek in de binnenstad meer geld uit. Het ﬂankerend
(parkeer-)beleid was hierbij uiteraard ook van belang.
• Hoorn. Het transferium wordt zeer intensief gebruikt.
Daardoor zijn er tijdens de spits minder verkeersopstoppingen op de wegen richting Amsterdam.
De praktijk leert wel dat een overstappunt in het begin
weinig effect heeft. Het kost namelijk enige tijd voordat
automobilisten hun reispatroon hebben aangepast. Bij

de transferia die in de jaren negentig zijn geopend,
duurde het wel een paar jaar, voordat het gebruik zich
stabiliseerde (zie ﬁguur 2). Ook de eerste P+R-terreinen
werden pas na enige tijd intensief gebruikt. Toch betekent een geringe daling van het autogebruik al een belangrijk resultaat. Een afname van het autogebruik met
tien procent lijkt misschien niet veel, maar zou er wel
voor zorgen dat de ﬁleproblemen in Nederland vrijwel
volledig worden opgelost.
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Figuur 2. Gemiddeld aantal auto’s dat per maand bij een transferium geparkeerd werd (bron: Bouwdienst Rijkswaterstaat)
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OV centraal bij P+R
Een eerste poging om de overstap van auto naar het
openbaar vervoer te vergemakkelijken was de ontwikkeling van het P+R-concept. Dit concept is in de jaren
zeventig ontwikkeld door de ANWB, NS en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het openbaar vervoer
stond hierin centraal: de P+R-terreinen waren voornamelijk bedoeld om de bestaande trein- en metrostations
beter toegankelijk te maken.
In 1979 werd in Schagen de eerste P+R-zuil geplaatst.
Een decennium en ruim vijftig locaties verder werd in
1989 de laatste ofﬁciële P+R-zuil geplaatst. Sindsdien
zijn nog vele parkeerplaatsen bij stations aangelegd en
ingericht. In 2003 telde Nederland volgens de website
van de ANWB 386 P+R-terreinen.

SVV-II over transferia
Het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer omschreef
het idee van transferia als volgt:
“Automobilisten moeten meer de mogelijkheid krijgen de reis
per auto te onderbreken en per openbaar vervoer verder te
gaan. Op termijn dienen daarvoor rond de grote stadsgewesten uitwisselingspunten, transferia, te komen. Daar kunnen
automobilisten de rijksweg verlaten en hun auto stallen in
parkeertorens die als het ware ‘bovenop’ een knooppunt van
openbaar vervoer staan. Bij voorkeur daar waar het stadsgewestelijk en nationale openbaar vervoer samenkomen. Via dit
systeem worden steden ontlast van geparkeerde auto’s, ontstaat er meer capaciteit op het hoofdwegennet en wordt het
openbaar vervoer bevorderd. Om het gebruik van transferia
te stimuleren kunnen in de parkeertorens auto’s worden gekeurd en hersteld.”

2

Het P+R-concept is relatief succesvol, gezien de volle
P+R-terreinen bij veel stations. Maar de koppeling met
een NS- of metrostation heeft tegelijk een aantal beperkingen, bijvoorbeeld voor het aantal locaties waar P+Rterreinen kunnen worden ontwikkeld. Bovendien liggen
deze locaties veelal in de centra van (grotere) steden,
waardoor het gebruik van de P+R-terreinen gepaard
gaat met extra autoverkeer in en om een stad.
Transferia: automobilist centraal
Het transferium dat eind jaren tachtig is geïntroduceerd, komt aan dit laatste bezwaar tegemoet. Dit concept is gericht op de automobilist die zo snel en efﬁciënt
mogelijk zijn reisdoel wil bereiken. Terwijl P+R-terreinen de automobilist naar het station willen helpen,
brengen transferia het openbaar vervoer naar de automobilist. In dit concept staat dus niet het openbaar vervoer centraal, maar de automobilist.
De bedoeling van transferia is dat zij bijdragen aan twee
beleidsdoelen:
• een betere bereikbaarheid van grote centra door het
verminderen van het autoverkeer in drukke (ﬁle)gebieden;
• een betere leefbaarheid in (binnen)steden door te zorgen dat er zo min mogelijk auto wordt gereden (gemeten in autokilometers).
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Proef
Om het idee verder uit te werken, is het ministerie van
Verkeer en Waterstaat begin jaren negentig op proef gestart met transferia. Deze (9 in totaal) zijn tussen 1992
en 2002 gerealiseerd. Met de proef wilde het ministerie
nagaan of reizen via een transferium een alternatief is
dat voor automobilisten kan wedijveren met de auto.
De resultaten verschillen sterk per transferium. Maar
het algemene beeld is zo positief dat de proef op diverse
nieuwe locaties navolging krijgt. Enkele provincies en
kaderwetgebieden zijn al begonnen met de voorbereidingen voor het aanleggen van één of meer transferia.
Bij deze recente initiatieven vervaagt het onderscheid
tussen P+R en transferium. Daarom zijn de beide concepten in deze brochure samengevoegd onder de noemer overstappunten. Een uitgebreide beschouwing
over de samenhang tussen transferia en P+R in het
concept “knooppunten” is te vinden in CROW-publicatie 170 ‘Leidraad categorisering van knooppunten –
Hulpmiddel voor het ontwerp’ [2].
2.2

Probleem en doelstellingen

Het inrichten van een overstappunt kan dus bijdragen
aan de oplossing van problemen met de automobiliteit.
Meestal zijn er wel meer oplossingen mogelijk. De betrokken overheden kunnen er ook voor kiezen de verkeersproblemen aan te pakken met de aanleg van nieuwe wegen, nieuwe parkeergarages en/of een parkeerverwijssysteem. Daarnaast zijn er omstandigheden
denkbaar waar een overstappunt geen reële optie is, bijvoorbeeld omdat er fysiek te weinig ruimte is of omdat
(hoogwaardig) openbaar vervoer van en naar een overstappunt te duur zou worden.

Daarom is het belangrijk een aantal afwegingen te
maken voordat besloten wordt een overstappunt te realiseren.
• De belangrijkste vraag is natuurlijk of een P+R-terrein of transferium de verkeersproblemen (gedeeltelijk) kan oplossen.
• Daarnaast is het raadzaam af te wegen of een nieuw
overstappunt evenveel of méér zal bijdragen aan het
oplossen van de verkeersproblemen vergeleken met
eventuele alternatieve oplossingen.
Daarvoor is het eerst nodig de situatie helder te beschrijven en een onderbouwde uitleg van de problemen
te formuleren.
Aandachtspunten daarbij zijn:
• De infrastructurele knelpunten in en rond een stedelijk gebied, zoals ﬁles op toevoer- en hoofdwegen en
parkeerdruk in de (binnen)stad.
• De herkomsten en bestemmingen van automobilisten
die via deze wegen rijden. Belangrijk is bijvoorbeeld dat
de bestemmingen van automobilisten geconcentreerd
zijn rond één of enkele locaties. Alleen dan zal het voor
vervoerbedrijven aantrekkelijk zijn om rechtstreekse
OV-verbindingen naar deze locaties op te zetten.
• De fysieke mogelijkheid om voor het knelpunt een
overstappunt in te richten. Vooral langs rijkswegen
moet er voldoende ruimte zijn bij bestaande op- en afritten en het overstappunt moet bereikbaar zijn zonder dat er opstoppingen ontstaan.

listen het overstappunt zullen gebruiken. Alleen dan
zal het overstappunt voldoende bijdragen aan het
verminderen van de verkeersproblemen en kan frequent openbaar vervoer van en naar het overstappunt rendabel zijn.
• Eventuele negatieve gevolgen van het inrichten van
een overstappunt voor de omgeving. Het autoverkeer
van en naar het overstappunt neemt ruimte in die
dan niet meer beschikbaar is voor omwonenden en
de omgeving. Het is belangrijk om deze gevolgen mee
te wegen in de besluitvorming rond een overstappunt, al is het maar om eventuele bezwaren van omwonenden en/of belangenorganisaties voor te zijn.
Op basis van een gedegen probleemanalyse met aandacht voor bovenstaande punten is te bepalen welke
doelstellingen nagestreefd worden met de aanleg van
een overstappunt. De doelstellingen kunnen betrekking
hebben op verkeersproblemen in zowel de directe omgeving van de overstaplocatie als verder weg gelegen stedelijke gebieden. Dit blijkt ook uit het overzicht van de doelstellingen van de transferia in Nederland (zie tabel 1).
De P+R-terreinen dienden in de jaren negentig een heel
ander doel. P+R is ontstaan, omdat NS het reizigers
vanuit klantgerichtheid makkelijker wilde maken met
de auto naar stations te komen. In latere jaren zijn ook
in de nabijheid van haltes van bus, tram en metro P+Rterreinen aangelegd.

Tabel 1. Overzicht doelen transferia
Transferium

Doelstelling

Amsterdam Arena
Arnhem Gelredome
Groningen Noorddijk
Hoorn
Leiden ’t Schouw
Renesse

minder autoverkeer in en betere bereikbaarheid van de binnenstad van Amsterdam
minder autoverkeer in de binnenstad van Arnhem
minder autoverkeer in het centrum van de stad Groningen
minder auto’s op de A7 richting Amsterdam en in het centrum van Amsterdam
minder autoverkeer op de A44 richting Den Haag en in de centra van Den Haag en Leiden
minder overlast van auto’s in natuur- en duingebied en betere bereikbaarheid van stranden en het
centrum van Renesse

Ridderkerk
Sittard
Utrecht Westraven

minder autoverkeer op de invalswegen (A15 en A16) en in het centrum van Rotterdam
minder autoverkeer naar en in stedelijke gebieden binnen de Randstad en het voorkomen van files
minder auto’s vanaf de A12 naar centrum Utrecht, verbetering leefbaarheid en bereikbaarheid binnenstad

Bron: Bouwdienst Rijkswaterstaat

• De (gewenste) kwaliteit van het openbaar vervoer van
en naar het nieuwe overstappunt. Om te voorkomen
dat automobilisten lang moeten wachten op het aansluitende openbaar vervoer, zal dit frequent moeten
rijden. Er moet dan wel voldoende vraag naar dat
openbaar vervoer zijn.
• Een prognose van het gebruik van het overstappunt.
Het gaat erom dat uiteindelijk voldoende automobi-

Er zijn nogal uiteenlopende effecten met een overstappunt te bereiken. Daarom is het belangrijk zorgvuldig te
kiezen en het gekozen overstappunt goed in te passen in
het overige parkeer- en mobiliteitsbeleid. Met integraal
verkeers- en vervoerbeleid kunnen overstappunten immers nog meer effect hebben.
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Zodra de nagestreefde doelstellingen duidelijk zijn, is
vrij eenvoudig na te gaan of het overstappunt daadwerkelijk een bijdrage levert aan deze doelstellingen. Dit
kan door het geprognosticeerde gebruik af te zetten
tegen de beoogde daling van het autogebruik. Deze berekening is te toetsen met verkeersmodellen die ontwik-

• ﬁles op de route naar de eindbestemming, waardoor
de reis via een overstappunt sneller verloopt, ondanks de extra overstap;
• onvoldoende openbaar vervoer in de vertrekgemeente, waardoor een reis volledig met het openbaar vervoer geen aantrekkelijk alternatief is.

Parkeergelegenheid eindbestemming is onvoldoende
Parkeertarieven eindbestemming zijn te hoog
Vermijden van files
P+R-terreinen
Reis via transferium/P+R is sneller

Transferia

Openbaar vervoer vanaf vertrekpunt is onvoldoende

2

Gemak/milieu
Verplicht/vergoed werkgever

Activiteiten op/bij parkeergelegenheid
Transferium/P+R is eindbestemming

Anders
0

10

20

30

40

50
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Figuur 3. Belangrijkste redenen voor het gebruik van transferia en P+R-terreinen (bron: Evaluatie transferia (module I), MuConsult 2000)

keld zijn aan de hand van opgedane kennis en ervaring
met bestaande overstappunten (een beschrijving van
deze modellen en andere onderzoeksmethoden is te
vinden in hoofdstuk 10).
2.3

Voordelen voor de automobilist

Automobilisten rijden bij voorkeur rechtstreeks met de
auto naar de plaats van hun bestemming. Een reis via
een overstappunt moet als tweede keus worden gezien.
Een automobilist zal alleen bereid zijn voor deze oplossing te kiezen als dit directe voordelen oplevert. Voor
automobilisten kan het gebruik van een overstappunt
vooral aantrekkelijk worden om de volgende redenen
(zie ook ﬁguur 3):
• gebrek aan parkeergelegenheid bij de eindbestemming met als gevolg lang zoeken naar een plek en verder lopen;
• hoge parkeertarieven bij de eindbestemming, waardoor het goedkoper is de auto bij een overstappunt te
parkeren en vandaar verder met het openbaar vervoer te reizen;
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2.4

Kwaliteitseisen aan overstappunten

Het succes van een overstappunt hangt nauw samen
met de mate waarin dit tegemoetkomt aan de eisen die
automobilisten stellen aan de kwaliteit ervan. Het is
goed om daar bij de ontwikkeling van een overstappunt
bij stil te staan.
Deze kwaliteitseisen zijn in vijf groepen onder te verdelen:
1 Veiligheid en betrouwbaarheid: automobilisten willen veilig van, naar en op het overstappunt kunnen
rijden. Daarnaast willen zij zich veilig voelen op het
overstappunt en zich geen zorgen hoeven maken over
de staat van hun auto bij terugkomst. Verder willen
automobilisten niet voor verrassingen komen te
staan wanneer zij besloten hebben om gebruik te
maken van het overstappunt. Zij willen bijvoorbeeld
niet geconfronteerd worden met een vol parkeerterrein of met openbaar vervoer dat niet rijdt.
2 Snelheid: automobilisten willen snel, efﬁciënt en zonder (ervaren) tijdverlies kunnen overstappen. In de
praktijk betekent dit dat het overstappunt zonder
omweg en ﬁlevrij bereikbaar moet zijn, dat loopaf-

standen op het overstappunt beperkt moeten blijven,
dat het openbaar vervoer frequent moet rijden (korte
wachttijd) en dat het openbaar vervoer van speciale
infrastructuur gebruik moet kunnen maken (om niet
in dezelfde ﬁle als de auto vast te lopen).
3 Gemak: automobilisten wensen overzicht. Ook iemand die nog nooit bij het overstappunt geweest is,
moet zonder aarzelen in de juiste richting kunnen rijden en vervolgens lopen.
4 Comfort: automobilisten willen een net en schoon
overstappunt, met een beschutte wachtruimte en
eventueel aanvullende voorzieningen.
5 Beleving: automobilisten willen hun tijd op het overstappunt in een sfeervolle omgeving doorbrengen en
niet op zomaar een parkeerterrein.

Deze laatste twee groepen kwaliteitseisen kunnen worden beschouwd als extraatjes: ze maken het overstappunt nog aantrekkelijker. Automobilisten hechten
meer waarde aan de eerste drie groepen kwaliteitseisen (zie ook ﬁguur 4). Voldoet een overstappunt niet
aan de eisen van veiligheid, snelheid en gemak, dan
vinden automobilisten de totale kwaliteit ervan onvoldoende en zullen zij er niet of nauwelijks naartoe gaan.
De punten comfort en beleving doen er dan niet meer
toe. Automobilisten willen immers zo min mogelijk tijd
op het overstappunt doorbrengen; al is het verblijf er
extra aangenaam, zij zijn niet meer over te halen om
via het overstappunt te reizen als de reistijd te lang of
onzeker is.

Bewaking
P+R-terreinen
Transferia

Overdekte looproutes
Overdekte wachtruimte
Informatie
Comfort OV
Snelheid OV
Frequentie OV
Overdekte parkeerplaatsen

Horeca
Benzinestation
Wasserette
Boodschappendienst
Winkels
Postkantoor
Geldautomaat
Brievenbus
Telefoon
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Figuur 4. Belangrijkste kwaliteitseisen die automobilisten stellen aan transferia en P+R-terreinen (bron: Evaluatie transferia (module I), MuConsult 2000)
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natief dat qua reistijd en reiskosten aantrekkelijk kan
zijn. Reizigers kunnen op de volgende manieren reageren op de openstelling van een overstappunt:
• ongewijzigd reispatroon: automobilisten blijven met
hun auto naar de plek van bestemming reizen en OVreizigers met het openbaar vervoer;
• gewenste verandering van reispatroon: automobilisten reizen niet langer met hun auto naar de plek van
bestemming, maar parkeren deze bij het overstappunt
en reizen vanaf daar verder met het openbaar vervoer;
• ongewenste verandering van reispatroon: OV-reizigers die voorheen hun reis volledig met het openbaar
vervoer aﬂegden, reizen nu met hun auto naar het
overstappunt en vandaar verder met het openbaar
vervoer. Er kunnen ook nieuwe verplaatsingen ontstaan, doordat een stad met het overstappunt beter
bereikbaar wordt.

Wacht- en reistijd
Een belangrijk kwaliteitsaspect bij overstappunten en openbaar vervoer is de waardering van de wachttijd en de reistijd.
Deze tijdwaarderingen verklaren veel van de moeilijkheid om
een redelijke mate van knooppuntgebruik te bewerkstelligen
en geven tegelijk aan welke kwaliteit in de overstap moet
worden geboden:
• waardering reistijd in de trein:
1,0
• waardering 1e wachttijd
2,2
• wachttijd bij treinoverstap
2,2
• looptijd bij het overstappen
2,1
(hier is de zwaarte van het wachten en lopen ten opzichte
van de reistijd in de trein weergegeven)

2

Ook worden lage frequenties dubbel zo zwaar gewogen als
hoge frequenties van het aansluitend openbaar vervoer. Genoemde getallen zijn globale gemiddelden. Afhankelijk van
het betreffend onderzoek kunnen ze iets lager of iets hoger
zijn. Toch geven ze een goed beeld van wat belangrijk is voor
de gebruiker van een overstappunt.

2.5

In de praktijk komen alle reacties voor (zie tabel 2).
Overstappunten dicht bij de woonomgeving van gebruikers leiden over het algemeen tot een sterkere afname van het aantal autokilometers dan overstappunten
die dicht bij de bestemmingslocaties liggen. Dat geldt
vooral voor overstaplocaties bij treinstations. In speciﬁeke gevallen kunnen de ongewenste wijzigingen in de
reispatronen zelfs tot een toename van het aantal autokilometers leiden, zoals bijvoorbeeld bij de Amsterdam
Arena het geval is.

Verandering in reispatronen

De openstelling van een overstappunt zal niet alleen tot
het gewenste gedrag bij automobilisten leiden. Het
overstappunt biedt namelijk niet alleen hen een alternatief. Ook reizigers die voorheen de gehele reis met het
openbaar vervoer of de ﬁets aﬂegden krijgen een alter-

Tabel 2. Gemiddelde verandering in autokilometers per gebruiker van enkele transferia en P+R-terreinen
Transferia
Amsterdam Hoorn Groningen
Arena
Noorddijk
Overstap auto ➔ OV
percentage
totale gemiddelde reisafstand
gemiddelde afname
autokilometers*
Overstap OV ➔ auto
percentage
totale gemiddelde reisafstand
gemiddelde toename
autokilometers
Veranderingen in verplaatsingen
percentage
totale gemiddelde reisafstand
gemiddelde toename
autokilometers
Gemiddelde verandering
(in km’s)

Rotterdam
Franciscus &
Alexander

64%
69,7

21%
66,7

61%
28,4

44%
18,0

25%
53,3

57%
39,5

54%
36,6

-4,5

-45,9

-7,4

-5,1

40,1

4,8

3,1

8%
87,6

26%
56,4

14%
13,3

15%
51,2

13%
65,0

16%
35,6

22%
17,6

66,3

9,1

6,0

6,8

7,5

32,9

16,1

3%
44,0

2%
71,5

0%1
–

10%
9,8

0%1
–

3%
27,3

2%
30,0

44,0

18,3

–

7,0

–

25,0

30,0

+9,5

-6,9

-3,7

-0,5

-9,1

+3,3

+2,5

* Exclusief een eventuele afname van het aantal autokilometers doordat automobilisten minder hoeven om te rijden
1) Geen verandering gemeten
Bron: Evaluatie transferia (module I), MuConsult 2000
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P+R-terreinen
Zaltbommel Groningen Utrecht
Sontweg
Galgenwaard

2.6

Fasering in de ontwikkeling van overstappunten

Een verhelderende blik op de ontwikkeling van overstappunten werd
verkregen in een recente studie van
RWS-AVV. Hierin werd onder meer
een beeld geschetst van de ontwikkelingsfasen van overstappunten.
Deze fasen laten zich eigenlijk betrekkelijk eenvoudig herkennen en
beschrijven en blijken dan een hanteerbaar beeld van de ontwikkelingsmogelijkheden op te leveren.
Tegelijkertijd wordt hiermee duidelijk dat niet op iedere plaats ieder
overstappunt tot het maximum zal
(kunnen) uitgroeien. Dit laatste
wordt kort nader toegelicht aan het
eind van hoofdstuk 5.
Hiernaast een schematische weergave van dit fasenoverzicht.

Fasen

Fase 1

Overstappunten
fysiek - naamkaartje

potentie

Het overstappunt is niet meer dan een
plaats waar de auto geparkeerd kan worden en met het openbaar vervoer verder
gereisd wordt. Het overstappunt is niet
gekenmerkt en bewegwijzerd als dusdanig (bijvoorbeeld P+R).

De markt voor dit type overstappunt
wordt gevormd door de mensen die
ter plaatse bekend zijn. Ze parkeren
er spontaan. Ze hebben een reden
‘wild te parkeren’’ in de berm, langs
de weg, half op de stoep.

P

Fase 2

Het overstappunt wordt als dusdanig
gekenmerkt . Bovendien worden enkele
basisvoorzieningen gerealiseerd (bewegwijzering, gebruiksvoorschriften, minimum gebruikerseisen enzovoort).

Meer bestemmingen kunnen bereikt
worden, waardoor meer potentie
aangeboord kan worden. Doordat
het overstappunt meer bekendheid
krijgt, wordt het potentiegebied
groter.

P+R

Fase 3

Het overstappunt groeit qua capaciteit met de vraag. In plaats van een op
maaiveld gelegen parkeerterrein zal een
aantal terreinen wegens ruimtegebruik
in een garage getransformeerd moeten
worden.

Het aantal passagiers begint steeds
verder te groeien en het potentiegebied rond het overstappunt groeit
uit tot bovenregionaal niveau.

P+R
Fase 4

De P+R trekt nu een dusdanig grote
vraag aan dat deze het voorzieningenniveau en de grootte aanneemt van een
zogenaamd transferium.

Het potentiegebied bevindt zich op
de grens tussen bovenregionaal niveau en nationaal niveau.

Groot P+R (in Nederland: Transferium)

Fase 5

De ontwikkeling van de functie van het
overstappunt is onzeker. Er zijn drie mogelijkheden:

De ontwikkeling van de potentiegroei is onzeker. Er zijn drie mogelijkheden:

A

De locatie wordt per auto moeilijker bereikbaar, waardoor de locatie als P+R zijn
aantrekkelijkheid verliest. De P+R-functie
zal een parkeerfunctie krijgen voor de
economische activiteiten in de omgeving.

Er ontstaat een megavervoersknooppunt, zoals station Amsterdam ZuidWTC in de toekomst gaat worden.

P
B

De locatie wordt per auto moeilijker bereikbaar, waardoor de locatie als P+R zijn
aantrekkelijkheid verliest. De P+R-functie
zal een parkeerfunctie krijgen voor de
economische activiteiten in de omgeving.
P

C

Het overstappunt blijft dezelfde functie
behouden als in fase 4.

Het overstappunt krijgt last van de
wet van de remmende voorsprong:
het vervoerknooppunt ligt nu in het
gebied met bereikbaarheidsproblemen, waardoor gevestigde bedrijven
wegtrekken en het draagvlak voor
en het aanbod aan openbaar vervoer
afneemt. In het ergste scenario raakt
het overstappunt in een neerwaartse
spiraal.
De groei van het overstappunt stagneert.

Transferium
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Fasen
aantal pp

(niet) betaald

Fase 1

1 - 20

Fase 2

10 - 200

openbaar vervoer

ruimtelijk-economisch

niet betaald

Dit beperkt zich tot één vervoerwijze:
- bus of tram, soms metro of trein

Geen ontwikkeling

niet betaald/soms betaald

Het gebruik van een OV-halte als overstappunt wordt gesignaleerd door de
vervoerders. Zij gaan meer OV aanbieden in de vorm van een hogere frequentie, grotere capaciteit en wellicht
een nieuwe OV-verbinding.

Geen ontwikkeling

Het openbaar vervoeraanbod verhoogt
zich naar een HOV-verbinding:
- bus (bv. ZuidTangent)
- sneltram, metro
- trein: RandstadRail, sneltrein, IC

2

Fase 3

80 - 600

Afhankelijk van de grootte
en/of de uitvoering op maaiveld of in een garage is, zal
de voorziening gratis
respectievelijk betaald zijn

Het overstappunt wordt behalve een
overstappunt van auto op OV tevens
een openbaar vervoerknooppunt.

Geen ontwikkeling

De HOV-verbinding:
- bus (bv. ZuidTangent)
- sneltram, metro
- trein: RandstadRail, sneltrein, IC
...sluit aan op lokaal ontsluitend OV:
- (stads)bus
- tram, metro
- CVV
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Fase 4

200 - …..

Betaald parkeren met een regeling waarbij P+R-gebruikers
middels een P+R-pas gratis
toegang hebben tot de parkeervoorziening

Het openbaarvervoeraanbod is van een
hoog niveau. Meerdere HOV-verbindingen sluiten op elkaar aan, evenals een
in omvang groeiend ontsluitend openbaarvervoernetwerk.

Steeds meer aan het overstappunt
gerelateerde bedrijven, maar ook andere economische bedrijvigheid wordt
aangetrokken en activiteiten in regio
raken meer en meer aan het overstappunt gerelateerd. De in de buurt liggende stedelijke agglomeratie draagt
bij aan de realisatie van een (nationaal) wervend vestigingsmilieu.

Fase 5

> 1000

betaald

De ontwikkeling van het OV-aanbod is
onzeker. Er zijn drie mogelijkheden:

Het overstappunt bepaalt voor een
belangrijk deel de regionaal-economische ontwikkeling. Zoals bij luchthavens de toekomst verder onbekend is,
geldt dat ook voor overstappunten.
Een aantal scenario’s is mogelijk:

A

> 1000

betaald

Er ontstaat een (internationaal)
vervoerknooppunt zoals station
Amsterdam Zuid-WTC in de toekomst
gaat worden.

Er ontstaat een megavervoersknooppunt te midden van een economisch
centrum zoals de Zuid-As.

B

> 1000

betaald

Door de afname van draagvlak voor het
gebruik van openbaar vervoer zal dit
aanbod daadwerkelijk afnemen.

Het overstappunt krijgt last van de
wet van de remmende voorsprong: het
vervoerknooppunt ligt nu in het
gebied met bereikbaarheidsproblemen, waardoor gevestigde
bedrijven wegtrekken. In het ergste
scenario raakt het overstappunt in een
neerwaartse spiraal.

C

> 1000

betaald

Het openbaarvervoeraanbod blijft op
het niveau van fase 4.

De groei van het overstappunt stagneert, evenals de groei van economische activiteiten in de omgeving ervan.

Fysieke terreininrichting

Dienstenniveau

Gras, hard zand, dan wel lichte bestrating (tegels of straatklinkers). Bij dagelijks parkerende auto’s in de berm of langs
de weg een aantal insteekhavens of parkeerplaatsen maken
‘low profile’.

Er zijn geen diensten nodig. De enige informele dienst is dat de locatie ook
kan dienen als plaats waar carpoolers parkeren en kunnen worden opgepikt.

Door de toenemende vraag naar parkeerplaatsen gefaseerd
het terrein vergroten en inrichten met bebording, parkeervakken, tegels, klinkers of asfalt. Voorzie in goede logische
looproutes, eventueel met stoepen. Laat enige ruimte voor
‘wildparkeren’. Aanvullend kan camera/videobewaking,
vuilnisnikkenbakken en hoogwaardige wachtruimte bij de
OV-halten nodig zijn.

De diensten worden niet op het P+R terrein geboden, maar op het stoptrein
of metrostation of in de onmiddelijke loopafstand-nabijheid aangeboden
door particuliere ondernemers. (krantje -metro of spits-, frisautomaat).

Op maaiveld wordt het terrein hoogwaardig ingericht als
parkeerterrein met beveiliging (soms zelfs bemensd). Is er
ruimtetekort dan kan worden gestapeld met een open, relatief nog goede constructie (bv. P+R Rotterdam Alexander)
die overeenkomt met de vraag.

Diensten worden geboden in nabijheid van station, nabij gelegen winkelcentrum, aanwezige andere voorzieningen (bv. in ziekenhuishal).

Op maaiveld wordt het terrein/de garage zeer hoogwaardig
ingericht voor parkeren. Bemenste beveiliging en serviceverlening is beschikbaar. De garage is robuust en kent uitstraling zonder overdimensionering.

Geïntegreerd OV-parkeerticket afgestemd op gezinnen en minimaal concurrend qua all-inn-prijs met 3 à 4 uur betaald parkeren in het centrum.

Op zo’n knooppunt zijn naast meerdere parkeerplaatsen
ook een grootschalig P+R-terrein. P+R-garages zijn wellicht
stedebouwkundig geïntegreerd in de bebouwing, wellicht
zelfs ondergronds.

Geïntegreerd OV-parkeerticket afgestemd op gezinnen en concurrend qua
all-inn-prijs met 3 à 4 uur betaald parkeren in het centrum.
De gebruikers van het overstappunt maken gebruik van de diensten en
voorzieningen van het activiteitengebied waarvan het overstappunt deel uitmaakt.

Terreinen herinrichten conform in fase 4 beschreven inrichtingsvoorstellen.

Zie fase 3 of 4, afhankelijk van verminderde vraagniveau

Zie fase 4

Zie fase 4
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Fasen
Beleidskeuze c.q. -inspanning

Aantal overstappunten per 100.000
à 250.000 inwoners (vergelijk figuur
3.2)

Fase 1

In deze fase van gebruik géén beleid nodig. Beleidsinspanning over bestrating, vakindeling, bebording enzovoort zijn pas vereist als gebleken is dat er
parkeerpotententieel is. Kortom: de reiziger parkeert er, en dat blijkt omdat
in de berm, langs de straat of anderzins ‘wildgeparkeerd’ wordt. Ontstaat
een te kort aan parkeermogelijkheden, wordt de ruimte rommelig, hoopt
zwerfvuil zich op en ontstaan er verkeersonveilige situaties dan wordt het
zinvol lichte beleidsmaatregelen te nemen. Te denken valt aan het aanleggen van een aantal bestraatte parkeerplaatsen. Sluit daarbij aan bij de vraag.
Voorkom overdimensionering, voorkom regulering, voorkom afschrikking.
Verstandig is het terrein gefaseerd te vergroten en fysiek geschikter te maken
als de vraag zich bewezen heeft aanwezig te zijn. Een terreintje waar ook
enig parkeren in de berm buiten de reguliere parkeerplaatsen mogelijk is, is
aantrekkelijker dan een terrein dat te ruim in zijn jasje zit en daardoor een
‘te verlaten’ indruk geeft. Op deze wijze wordt geleidelijk toegegroeid naar
een fase 2 P+R-terrein.

Vele kleintjes, circa tienmaal het
aantal van fase 2. Het merendeel van
de overstappunten zal functioneren
als herkomst overstappunt

Fase 2

In deze fase wordt in een regio/stad/gemeente beleid gemaakt.
Kernelementen van dat beleid, om te komen tot goede door de automobilist gebruikte bestemmingsoverstappunten (in aanvulling op de veelal al
spontaan ontstane herkomstoverstappunten aan de rand van de regio) zijn:
vraagvolgend, de grotere P+R-terreinen zijn gelegen aan de hoogwaardige
OV-lijnen met kruisingen met hoofdwegen (A, N of regionale/stedelijke
doorgaande wegen), bewegwijzering, parkeerterreininrichting, juiste dimensionering qua schaalgrootte, een zeer beperkt aantal gunstig gelegen
bestemmingsoverstapterreinen met groeipotentieel zonder deze in deze fase
aan te leggen.

10 à 20

Fase 3

In deze fase wordt per regio/stad/gemeente een beleid gemaakt dat ook aanbodelementen kent. In aanvulling op fase 2 wordt voor een beperkt aantal
locaties een groter bestemmings-P+R-terrein aangelegd. Een terrein dat veelal ook op winkel- en evenmentendagen wordt benut (meervoudig doelgroepengebruik). In het rapport beschreven gebruikers-, ruimtelijk-economische,
ruimtelijk-verkeerskundige en organisatorische elementen zijn doordacht en
in verhouding met elkaar in verband gebracht, ingevuld en toegepast.

3à4

Fase 4

Het grote P+R-terrein is (in eerdere fasen) gepland (en naar die maatstaven
gebouwd, maar is wegens de groeiende vraag qua capaciteit vergroot). Het
past in een evenwichtig, de reiziger aansprekend, regionaal verkeers- en
vervoersbeleid, waarbinnen de reiziger via uitgekiende mobiliteitsmanagementacties wordt verleid om gebruik te maken van P+R-faciliteiten. Het P+Rbeleid kent alle voorgaande elementen; alleen de dimensionering van de één,
wellicht twee, terreinen/garage’s is groter en meer uitgekiend. Nadrukkelijk is
rekening gehouden met de marketingmix (4 P’s), klantwaarden (XTNT).

1 (wellicht 2)

A

Idem als fase 4, maar P+R-terrein wordt nu ook gecreëerd in het stadcentrum
op het Centraal Station (of is de omgeving van het al bestaande en gegroeide
P+R-terrein uitgegroeid tot een stadscentrum of Centraal Station?).

1 (per 1 miljoen inwoners).
Maximaal 4 à 5 voor heel Nederland)

B

De beleidsinspanning is erop gericht terreinen bewust te downgraden en in
overeenstemming te brengen met de vraag, de daarbij behorende beschreven
vier kwaliteitsniveau’s, om te voorkomen dat door negatief imago of inbraak
de garage/terrein leeg komt te staan.

Onbekend

C

zie fase 4.

Onbekend

Fase 5
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O V E R S T A P P U N T

P+R-terreinen en transferia zijn geen wondermiddelen,
maar ze kunnen wel degelijk de problemen verminderen die met autoverkeer samenhangen. P+R-terreinen
worden in het algemeen intensief gebruikt. Ook de
transferia worden steeds meer ontdekt door automobilisten. Beide concepten dragen bij aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van steden. Tegelijkertijd
versterken ze de marktpositie van het openbaar vervoer.
Dit hoofdstuk gaat nader in op de argumenten die vóór
de aanleg van een overstappunt pleiten en de afweging
die gemaakt moet worden.
De volgende vijf argumenten pleiten vóór de aanleg van
een overstappunt.
1) Beperking autogebruik
Beperking van de overlast van het autoverkeer in met
name stedelijke gebieden is veelal de belangrijkste

reden voor het opzetten van een overstappunt. Een belangrijke vraag daarbij is of een overstappunt ook het
meest effectieve en efﬁciënte middel is om dit doel te
bereiken. Er zijn geen eenduidige criteria voor te geven,
maar er zijn wel standaardsituaties te noemen waarin
het zin kan hebben een overstappunt in te richten. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van:
• te grote parkeerdruk in de omgeving van een station;
• structurele opstoppingen op hoofd- en toevoerwegen
waardoor de binnenstad slecht bereikbaar is;
• regelmatig ﬁles op hoofd- en toevoerwegen bij speciﬁeke activiteiten of evenementen, zoals pretparken,
sportwedstrijden, congressen of strandrecreatie;
• te grote parkeerdruk in het economisch centrum van
de stad;
• afnemende leefbaarheid en/of leefmilieu in stedelijke
gebieden.
2) Realisatie doelen algemeen verkeers- en vervoerbeleid
Overstappunten inrichten om het autogebruik in te perken is geen doel op zich, maar een middel om iets te
doen aan problemen met de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in een stedelijk gebied. Gemeentelijke, regionale en provinciale verkeers- en vervoerplannen noemen – gericht op bereikbaarheid, leefbaarheid
en veiligheid – overstappunten vaak nadrukkelijk als
middel om de hoofddoelen van deze plannen te realiseren. Ook in de concept-Nota Mobiliteitsmanagement
krijgen de overstappunten in dat verband een belangrijke rol toegedicht.
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Op regionaal en lokaal niveau zal een nieuw overstappunt vrijwel altijd deel uitmaken van een totaalpakket
aan maatregelen. Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld
uitbreiding van het openbaar vervoer van en naar binnensteden, verscherping van het parkeerbeleid in binnensteden en het voorrang geven in de verkeersafhandeling aan het openbaar vervoer. Het is wel zaak om
deze en andere maatregelen goed op elkaar af te stemmen, dan hebben ze grotere kans van slagen. Het uitgangspunt moet daarbij zijn dat het overstappunt daadwerkelijk bijdraagt aan de oplossing van de verkeersproblemen. De overige maatregelen moeten het gebruik
van het overstappunt stimuleren en zeker niet remmen
of verhinderen.

3

Een voorbeeld van een dergelijk totaalpakket is de combinatie van een overstappunt met een stringent parkeerbeleid in de binnenstad en het aanpassen van busroutes. Voor de transferia Groningen-Noorddijk en
Arnhem-Gelredome bleek het instellen van een stringent parkeerbeleid in de binnenstad zelfs noodzakelijk
om het gebruik van deze transferia te stimuleren. Het
overstappunt kan ook deel uitmaken van ingrijpende
aanpassingen in de infrastructuur, zoals de aanleg van
nieuwe (ring)wegen of het verleggen van een snelweg,
zoals rond Utrecht gebeurd is.
Het is verstandig geen oneigenlijke argumenten aan te
voeren voor de aanleg van een overstappunt. In de
praktijk kan dit namelijk funeste gevolgen hebben voor
het gebruik ervan. Zo kwam de Amsterdam Arena als
Citybus Groningen
Rond de stad Groningen zijn vier grote P+R-terreinen ontwikkeld: aan de Sontweg, de Peizerweg, de Zaanstraat en bij het
transferium Groningen-Noorddijk (Kardinge) (zie de overzichtskaart voor de locaties). Daar vandaan kunnen automobilisten de Citybus nemen naar het centrum van Groningen.
Een retourtje binnenstad kost voor de inzittenden van één
auto totaal 1,80 euro. In 2002 maakten ruim 1 miljoen mensen gebruik van de Citybus. Het P+R-Citybussysteem, inclusief het transferium Groningen-Noorddijk, wordt deels gefinancierd uit de opbrengsten van de kaartverkoop en uit een
bijdrage van de ondernemers in de binnenstad van Groningen. Het tekort wordt jaarlijks aangevuld via het Parkeerfonds en het OV-budget.
De toename van het P+R-gebruik in Groningen schrijft de gemeente onder meer toe aan de geleidelijke doorvoering van
een stringenter parkeerbeleid. De parkeertarieven zijn verhoogd en de gebieden waar betaald parkeren geldt, zijn uitgebreid. Meer en meer wordt het zogenaamde schilparkeren
ingevoerd.
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Plattegrond P+R-Citybussysteem Groningen (bron: website gemeente
Groningen)

transferium in beeld op het moment dat de gemeente
Amsterdam mogelijkheden zocht om de parkeerfaciliteiten bij het te bouwen stadion goed te laten benutten. Nu het transferium gebruikt wordt, is er kritiek op
de keuze van de locatie. Het transferium ligt namelijk
niet aan het begin maar aan het eind van de ﬁles. Daardoor kunnen automobilisten nauwelijks nog reistijd
winnen. Het is voor hen dus minder aantrekkelijk om
van het transferium gebruik te maken.

Evaluatie P+Bus Groningen in 1996
Door Stienstra Adviesbureau Stedelijk Verkeer werd in 1996 al een onderzocht welke rol de parkeer- en
pendelvoorzieningen daar toe speelden. Onderstaand enkele bevindingen daaruit.

Redenen om nooit gebruik te maken van een parkeergarage bij bezoek aan de Groninger binnenstad
(meerdere antwoorden mogelijk)
Reden om niet in parkeergarage te parkeren
Te duur
Omslachtig
Openingstijden
Bereikbaarheid
Onveiligheid
Ligging
Te krap, smal, nauw
Te vol, te druk
Overig

Enquêtelocatie
P+Bus
Parkeerterrein
31%
12%
28%
26%
3%
2%
7%
15%
10%
12%
4%
13%
3%
8%
12%
3%
21%
19%

Redenen om vaker gebruik te maken van Parkeer+pendel
geen, zou nooit gebruik maken van Parkeer+pendel
als er onvoldoende parkeerruimte bij de binnenstad zou zijn
verkeerscongestie op wegen naar de binnenstad
bij prijsverhoging parkeren binnenstad
als Parkeer+pendel even snel zou zijn
als ik verder weg/buiten de stad zou wonen
als er meer bussen op zaterdag zouden rijden
als Parkeer+pendel ook door de week zou rijden
als Parkeer+pendel ook ’s avonds zou rijden
overige redenen

43%
26%
6%
5%
5%
2%
1%
1%
1%
16%

Hoe vaak maakt u gebruik van de P+Bus voorzieningen in Groningen? (enquêtelocaties P+Bus)
frequentie
elke week
1-3 keer per maand
< 1 keer per maand
nu eerste keer

18%
39%
31%
12%

Gebruikers van dergelijke voorzieningen vinden de P-garages vooral te duur of te omslachtig. Vooral plaatsgebrek is
een stimulans en de gebruikers blijken de vooziening te waarderen want ze worden regelmatig gebruikt.
Bron: Parkeer + pendel als alternatief, Sj. Stienstra. Verkeerskunde 48(1997), nr 3(maart), pp 36-48
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Motieven voor de realisatie van overstappunten rond
Utrecht

3

De inrichting van overstappunten rond de stad Utrecht kan
volgens betrokkenen op de volgende manieren een rol spelen in het regionale verkeers- en vervoerbeleid:
• Beperking van de groei van het autoverkeer in en om
Utrecht.
• Instandhouding van de kwaliteit en leefbaarheid van de stad.
• Goede afstemming tussen verkeersafwikkeling op de rijkswegen en het stedelijk wegennet, zodat de investeringen in
de hoofdinfrastructuur (rijkswegen) gegarandeerd rendement opleveren. Zonder transferpunten komt er meer
autoverkeer van de rijkswegen af dan de wegen rond de
stad kunnen opvangen.
• Optimaal gebruik van de stedelijke infrastructuur.
• Optimale inzet van de investeringen in parkeren in de binnenstad en de exploitatie daarvan door het afvangen van
pieken op goedkopere, multifunctionele parkeervoorzieningen aan de rand van de stad.
• Benutten van de voordelen van het individueel en collectief
vervoer in de vervoerketen.
• Versterking van de (toekomstige) positie van het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) door het aanbieden van
marktgerichte vervoerproducten.

3) Lokale omstandigheden
Naast de doelen die direct met het verkeers- en vervoerbeleid samenhangen kunnen ook politieke overwegingen meespelen bij de beslissing om een overstappunt in
te richten. De ervaring leert dat deze beslissing makkelijker genomen wordt in gemeenten (of provincies):
• die bekend willen staan als ‘groen’ of als ﬁets- en OVvriendelijk;
• met een historisch stadscentrum, omdat een overstappunt gunstig kan zijn bij het autoluw maken of
houden van het centrum;
• met een toeristische trekpleister, een drukbezocht recreatiegebied of strand in of vlakbij de gemeente. Zo
is het Recreatietransferium bij Renesse ontwikkeld
om de parkeerdruk op stranddagen in het centrum
van het dorp te verminderen. En het transferium
Utrecht-Westraven dient onder andere als buffer voor
de Jaarbeurs. Op drukke beursdagen worden bezoekers naar het transferium verwezen.
4) Financiële en economische overwegingen
Het openstellen van een overstappunt zorgt er onder
meer voor dat de parkeerdruk afneemt, met name in
binnensteden. Daardoor zullen de parkeervoorzieningen minder opbrengen, terwijl parkeergelden voor veel
gemeenten juist een belangrijke bron van inkomsten
zijn. Om deze inkomsten te beschermen kunnen ge-
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meenten afzien van invoering van een overstappunt.
Daarmee voorkomen zij immers dat parkeerplaatsen
met hoge opbrengsten in het centrum vervangen worden door parkeerplaatsen met lagere of geen opbrengsten aan de rand van een stad.
Toch kan het voor een gemeente voordeliger zijn om de
pieken in de vraag naar parkeerplaatsen af te vangen op
goedkopere, multifunctionele parkeervoorzieningen
aan de rand van de gemeente. Daarbij kan het zelfs aantrekkelijk zijn om de parkeerinkomsten uit het centrum
in te zetten voor de exploitatie van de overstappunten.
Dit gebeurt onder meer in Amsterdam en Groningen.
Naast ﬁnanciële motieven kunnen ook economische
overwegingen voor een gemeente reden zijn om van
(beleidsmatige ondersteuning van) overstappunten af
te zien. Stringent parkeerbeleid in de binnenstad kan
bijvoorbeeld leiden tot het wegtrekken van bedrijven en
dat heeft vrijwel altijd consequenties voor de lokale
economie. Zo werd het stringente parkeerbeleid van de
gemeente Amersfoort door verzekeraar Levob genoemd

als een belangrijke reden om haar nieuwe kantoorpand
niet in Amersfoort, maar in het aangrenzende Leusden
neer te zetten. Om de beslissing over een eventueel
overstappunt goed te kunnen afwegen, is het raadzaam
ook deze ongunstige mogelijkheden vooraf in kaart te
brengen. Overigens blijken andere niet genoemde afwegingen vaak belangrijker te zijn.
5) Benutting van het openbaar vervoer
Ook het stimuleren van het OV-gebruik (naast de al genoemde klantvriendelijkheid) wordt genoemd als een
argument om knooppunten – met name PR-voorzieningen – te realiseren. Er is meestal een aanlooptijd nodig.
De eerste PR-terreinen stonden een paar jaar bijna leeg.
Toch kan nu vastgesteld worden dat ze goed worden gebruikt.

indirect bij het overstappunt betrokken zijn, zoals openbaarvervoerbedrijven, exploitanten van parkeergarages
in de binnenstad, de exploitant van het overstappunt
en de bevolking in het algemeen.
Wat het oplevert aan positieve effecten (baten), wordt
zoveel mogelijk in ﬁnanciële termen uitgedrukt. Gevolgen voor de leefbaarheid en de veiligheid zijn expliciet
in de analyse te betrekken door kentallen te gebruiken
die speciaal voor dit doel ontwikkeld zijn. Toch zal
meestal een aantal effecten niet in geld uit te drukken
zijn. Deze effecten zijn dan als natuurlijke eenheden en/of
PM-posten op te nemen in de kosten-batenanalyse.

Afweging van voordelen en investeringen
Een gemeente die overweegt een P+R-terrein of transferium aan te leggen, doet er goed aan alle voor- en nadelen tegen elkaar af te zetten. Zoals hiervoor is aangegeven, gaat het daarbij niet alleen om de gevolgen voor de
verkeerssituatie, maar ook om eventuele, minder gewenste, neveneffecten. Wanneer de te verwachten
hoofd- en neveneffecten op een rij gezet zijn, kan de gemeente deze vervolgens afzetten tegen de benodigde investeringen. Daaronder vallen de kosten van zowel het

Multicriteria-analyse
Kenmerkend voor de multicriteria-analyse (MCA) is dat
deze uitgaat van verschillende, expliciete beoordelingscriteria. Deze criteria kunnen onderling sterk uiteenlopen en in verschillende eenheden worden uitgedrukt,
bijvoorbeeld euro’s, meters, decibels of in kwalitatieve
bewoordingen. De diverse scores zijn dus niet zonder
meer bij elkaar op te tellen.
Verder is het bij een MCA mogelijk aan de criteria verschillende gewichten toe te kennen die aangeven dat
het ene criterium zwaarder meeweegt bij de beoordeling van een plan voor een overstappunt dan een ander
criterium. De gewichten weerspiegelen de voorkeuren
van de beslissers. Dit maakt de MCA geschikt om verschillende beleidsvisies in de evaluatie tot uitdrukking
te brengen. Lopen de visies uiteen, dan zijn er meerdere
gewichtensets te hanteren.

inrichten als het exploiteren van het overstappunt.
Deze afweging is lastig, omdat niet alle effecten altijd in
geld uit te drukken zijn. Er zijn twee methoden die veel
gebruikt worden om ook in dergelijke situaties de voordelen en de investeringen te kunnen afwegen: de kosten-batenanalyse en de multicriteria-analyse.
Kosten-batenanalyse
Bij een kosten-batenanalyse (KBA) wordt gestreefd
naar een systematische weergave van kosten en baten
in de vorm van een balans. Hierbij worden alle bedragen meegerekend die het overstappunt naar verwachting zal kosten (aan de ene kant) en zal opleveren (aan
de andere kant) voor verschillende groepen. Niet alleen
voor automobilisten, maar ook voor andere partijen die
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Tabel 3. Vergelijking van de kosten-batenanalyse en de multicriteria-analyse

Systematische vergelijking van alternatieven
Expliciet uitdrukken van gewichten bij afweging
Basis voor weging van verschillende effecten
Mogelijkheden voor politiek misbruik

In welke mate zijn effecten te compenseren

Risico van dubbeltellingen
Mogelijkheid om rekening te houden met niet
in geld waardeerbare effecten
Mogelijkheid van weging van belangen van
betrokkenen

Kosten-batenanalyse

Multicriteria-analyse

ja
ja
waardering door de gebruiker
(burger/automobilist)
door manipulatie van
voordelen en kosten

ja
ja
politieke waardering

ieder negatief effect is in principe
te compenseren met een groter
positief effect
nee
nee
nee

Bron: P. Rietveld: Afwegingskader voor beleid in verkeer en vervoer, in de PAO-cursus ‘Verkeer en vervoer, een introductie’

Verschil
Een essentieel verschil tussen beide methoden is dat de
gewichten bij de kosten-batenanalyse worden bepaald
door de voorkeuren van de gebruikers (de burgers of
automobilisten), terwijl deze bij de multicriteria-analyse een politieke lading hebben. Bij de KBA is dan ook te
spreken over marktconform handelen door de overheden, wat bij de MCA niet het geval is.
Tabel 3 laat zien dat zowel de kosten-batenanalyse als
de multicriteria-analyse voor- en nadelen hebben.
Welke methode het best kan worden toegepast, hangt
onder meer af van de mate waarin de hoofd- en neveneffecten van een overstappunt in geld te waarderen
zijn.

22

door manipulatie van voordelen en
kosten en door te spelen met
gewichten
compenseren is in diverse maten
mogelijk
ja
ja
ja

D O E L G R O E P E N
E N
Forensen, winkelpubliek en toeristen zijn slechts enkele
van de groepen waarvoor een overstappunt bedoeld
kan zijn. In het algemeen zijn de drie belangrijkste doelgroepen:
1) automobilisten die in hun woonplaats onvoldoende
openbaar vervoer hebben;
2) automobilisten die voor bepaalde verplaatsingen
liever niet met de auto gaan, bijvoorbeeld vanwege
de kans op ﬁles, parkeerproblemen in de stad en
onbekendheid;

H U N

4

W E N S E N

3) autobezitters die lange afstanden bij voorkeur met
het openbaar vervoer aﬂeggen.
Deze groepen zijn nog onder te verdelen op basis van het
motief van hun reis, bijvoorbeeld woon-werkverkeer en
sociaal-recreatief verkeer. Daarbij zullen de doelgroepen
die relevant zijn voor een overstappunt verschillen per
situatie en locatie. Dit blijkt ook uit bijgaand overzicht
van de doelgroepen waarop de acht transferia in Nederland zich richten (zie tabel 4 en kader).

Tabel 4. Overzicht doelgroepen transferia in Nederland
Transferium

Doelgroepen

Amsterdam Arena
Arnhem Gelredome

toeristen, winkel- en evenementenbezoek en zakelijk verkeer
binnenstadbezoekers (winkelen, recreatief, zakelijk) en woon-werkverkeer uit de regio ten zuiden van
Arnhem
woon-werkverkeer en winkelbezoekers uit de regio Noord- en Oost-Groningen
woon-werkverkeer en sociaal-recreatief verkeer uit West-Friesland richting Amsterdam en Alkmaar
woon-werkverkeer uit de regio Amsterdam en de Bollenstreek richting Den Haag, plus bezoek richting
binnenstad Leiden
toeristen, dagjesmensen
woon-werkverkeer, scholieren, zakelijk en sociaal-recreatief verkeer richting Rotterdam
woon-werk en zakelijk verkeer richting Eindhoven, Randstad en Maastricht
woon-werkverkeer, winkelend publiek, zakelijke bezoekers, evenementenbezoekers en toeristen

Groningen Noorddijk
Hoorn
Leiden ’t Schouw
Renesse
Ridderkerk
Sittard
Utrecht Westraven
Bron: Bouwdienst Rijkswaterstaat
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Doelgroepen transferium Westraven
Het transferium Westraven (Utrecht) is een voorbeeld van
een overstappunt dat gericht is op meerdere doelgroepen.
De belangrijkste groep gebruikers zijn mensen die het gebruik van de auto op bepaalde trajecten als een probleem
ervaren. Binnen deze doelgroep wordt onderscheid gemaakt
naar het reismotief, te weten:
• zakelijke reizigers: woon-werkverkeer, zakelijk bezoek en
zakelijke mobiliteit;
• recreatieve reizigers: winkelen, toeristisch bezoek, uitgaan
en (familie)bezoek;
• Jaarbeurs-reizigers: bezoekers, personeel, standplaatshouders en hun relaties.

4

Reismotieven en kwaliteit
Het is goed om de voornaamste doelgroepen en hun
primaire reismotieven nauwkeurig te omschrijven. Dit
helpt bij het optimaal vormgeven van het overstappunt.
Afhankelijk van de doelgroepen waarvoor het overstappunt bedoeld is, is vast te stellen aan welke kwaliteitseisen dit zeker moet voldoen:
• forensen en zakelijke reizigers willen vooral een veilige en snelle overstapmogelijkheid;
• winkelpubliek vindt het kostenaspect belangrijk;
• toeristen houden van extra faciliteiten op het overstappunt.
Een treffend voorbeeld van passende extra’s is te vinden
bij het recreatietransferium in Renesse. Dit richt zich op
het vervoer van badgasten naar de stranden. Het transferium biedt behalve de mogelijkheid om met bus naar
het strand te gaan ook vervoer per cabrioletbus en paardentram.

Busvervoer Renesse

Een ander voorbeeld is de Winkelexpres in Utrecht, een
buspendeldienst van het parkeerterrein van stadion
Galgenwaard naar de binnenstad van Utrecht. Het parkeerterrein wordt bewaakt. Op koopavonden, zaterdagen en koopzondagen rijdt de bus elke tien minuten.
Door deze hoge frequentie en dat er bijna altijd een bus
klaarstaat, ervaren de gebruikers nauwelijks of geen
wachttijd. Bovendien is het goedkoper om de auto bij
het stadion Galgenwaard te parkeren en met de bus verder te reizen dan om de auto voor langere tijd te parkeren in een parkeergarage in de binnenstad.
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Wie zijn de gebruikers?
Dat een overstappunt op bepaalde doelgroepen gericht
is, betekent niet automatisch dat deze groepen er ook
gebruik van zullen maken. Bij het vaststellen van doelgroepen is het dan ook goed te weten welke groepen reizigers nu al reizen via de bestaande overstappunten. Uit
een evaluatie van de eerste transferia en
enkele P+R-terreinen blijkt dat de gebruikers als volgt
te classiﬁceren zijn:
• Leeftijd: bijna de helft van de gebruikers is tussen de
28 en 45 jaar en nog eens 30 procent is tussen de 46
en 65 jaar.
• Geslacht: vooral mannen maken gebruik van de
transferia, terwijl op de onderzochte P+R-terreinen
vrouwen in de meerderheid zijn.
• Opleiding: het merendeel van de gebruikers is middelbaar of hoger opgeleid.
• Werk: de meeste gebruikers van de transferia en P+Rterreinen hebben een betaalde baan.
• Reismotief: woon-werkverkeer is verreweg het belangrijkste reismotief van de gebruikers van de transferia en
P+R-terreinen. Uitzondering is het transferium Groningen Noorddijk dat met name wordt gebruikt door mensen die in de binnenstad gaan winkelen.
• Auto’s: gebruikers van transferia bezitten gemiddeld
genomen jongere en duurdere auto’s dan gebruikers
van de P+R-terreinen. Daarbij valt op dat vooral gebruikers van de Amsterdam Arena een dure leaseauto bezitten

Ketenvervoer heeft vooral kansen bij werk-woonreizigers als
zij meer dan 10 km (beter nog 30 km) van hun werk wonen.
De ruim 30% werkers die op minder dan 10 km van het werk
woont is dus niet interessant. Ook de gezinssituatie is belangrijk. De meeste kans maakt ketenvervoer bij éénverdieners
zonder kinderen; de kleinste groep. Tweeverdieners met
kinderen zijn het minst geneigd over te stappen.
Welke aspecten van het ketenvervoer zijn van belang om een
eventuele overstap naar ketenvervoer te doen overwegen?
Desgevraagd werden in een onderzoek onder autoforenzen
in Renkum de volgende aspecten genoemd:
• Openbaar vervoer van deur tot deur (75%)
• Frequentieverhoging van het OV (55%)
• Reistijd OV maximaal 20% langer dan reistijd auto (60%)
• Garantie tijdige aankomst op bestemming (75%)
• Lagere tarieven van het OV (55%)
• Betere aansluiting dus kortere wachttijd (75%)
Garantie op een zitplaats werd door minder dan 20% van
belang gevonden.
Bron: Openbaar vervoer van deur tot deur, doctoraal scriptie Universiteit Utrecht,
Barbara Schrover, januari 1999

Keuzeprocessen en klantbehoeften

Om de kansrijkheid van P+R-voorzieningen te kunnen
inschatten, is het van groot belang inzicht te hebben in
het keuzeproces van de reiziger en de aspecten waarop
de reiziger zijn of haar keus voor een vervoersalternatief
baseert. XTNT heeft hiertoe het klantwaardemodel ontwikkeld.
De klant, de reiziger, kiest het product of dienst dat hem
de hoogste klantwaarde biedt (zie ﬁguur1, pagina 5). De
klantwaarde is de resultante van: het aanbod van diensten (het resultaat voor de klant), de emotie (binding met
het bedrijf en het product), het leveringsproces en de
prijs en moeite voor de verwerving van de dienst. In de
praktijk moet er rekening mee worden gehouden, dat
niet iedere reiziger tot rationele afwegingen komt: men
heeft niet alle informatie om goed af te wegen, gewoontegedrag is sterk bepalend voor de keuze en objectivering
van de kosten vindt niet plaats (voor de auto worden
vaak alleen de directe kosten voor brandstof en parkeren
gerekend).
Om alternatieven, zoals het P+R en aansluitend openbaar vervoer ten opzichte van de gehele autoreis aantrekkelijk te maken, dienen de kwaliteit van de reis en
de kosten concurrerend te zijn.
Voor het openbaar vervoer en het parkeren gelden volgens XTNT nog meer barrières die overwonnen moeten
worden om er daadwerkelijk gebruik van te maken:
• De onbekendheid van het systeem wat betreft de beschikbaarheid, de tarieven, het netwerk, de verkooppunten en ketenmogelijkheden.
• Het negatieve imago en misperceptie. Dit wordt verder versterkt doordat de auto-industrie met haar marketing sterk inspeelt op imago, gevoel en emotie.
• Het ontbreken van tarieﬁntegratie binnen het openbaarvervoersysteem en voor ketendiensten.
Het is dus volgens XTNT (en AVV onderschrijft dit) niet
voldoende om op zoek te gaan naar succesvolle P+Rvoorzieningen en OV-producten die (deels) de bezwaren
en belemmeringen wegnemen van vervoersalternatieven. Het moet ook resulteren in echte meerwaarde voor
de reiziger, op basis van alle elementen van de klantwaarde.
In het bedrijfsleven wordt onderkend dat een product
dat ontwikkeld is slim in de markt gezet dient te worden, kortom een product wordt ‘gemarket’. In deze brochure voert het ter ver in te gaan op alle facetten van de
marketing. Duidelijk is echter dat als door beleidsmakers, openbaarvervoeraanbieders en publieke of private
P+R-terreinexploitanten de marketingwetten worden

veronachtzaamd, het P+R-terrein niet succesvol kan
zijn. Het gaat in elke stad, regio om een unieke combinatie toegesneden naar doelgroepen van P+R- en openbaarvervoerformules ondersteund door slim verkeersen vervoersbeleid. Formules die zich onderling onderscheiden en rekening houden met de vier P’s uit de
marketingmix: product, prijs, personeel, plaats.
Eisen die van toepassing zijn op alle overstappunten

Het is belangrijk om het klantwaarde- en marketinggedachtegoed in het oog te houden omdat het aanreikt
wat de eisen van gebruikers zijn bij het opzetten van
een ideaal overstappunt of overstappuntenbeleid, uiteraard gedifferentieerd naar de doelgroepen. Echter, een
groot aantal eisen geldt voor alle doelgroepen en voor
beide typen overstappunten. Uitgangspunt voor gebruikers is dat een overstappunt allereerst functioneel is.
Zeker bij de kleine overstappunten (zie paragraaf 2.6
fase 1) is ‘geen franje’ nodig. Gebruikers parkeren
‘spontaan’ bij kleine stopstations en sommige minder
goed gebruikte metrohalten in bermen, langs en half op
stoepen, in straten, enzovoort, omdat ze blijkbaar van
het OV-product gebruik willen maken. Deze gebruikers
stellen weinig eisen aan de kwaliteit van het OV en het
parkeren. De vraag ontstaat als het ware spontaan.
Voor een kleine doelgroep is het OV-product aansprekend. Beleid is niet nodig, het parkeren leidt niet tot
overlast. Anders komt het te liggen als beoogd wordt de
P+R-vraag te gaan faciliteren en het parkeren te ondersteunen door speciﬁeke voorzieningen, en dan speciﬁeke P+R-voorzieningen te gaan aanbieden (aanbod beleid, zie het schema in pararaaf 2.6 fasen 2 tot en met
5). De volgende randvoorwaarden gaan dan spelen:
• De kwaliteit van het aansluitend openbaar vervoer
De kwaliteit van het OV is zeer bepalend voor de
keuze voor een overstappunt en de schaalgrootte van
het overstappunt. De kwaliteit van het openbaarvervoerproduct heeft een directe relatie en is in overeenstemming met de omvang van het P+R-terrein. Een
hogere OV-kwaliteit maakt een groter P+R-terrein in
beginsel mogelijk. Hiermee is overigens niet gezegd
dat bij elke OV-halte langs een hoogwaardige OV-as
een vergelijkbaar P+R-terrein realistisch is (vergelijk
de andere drie niveaus, zie syntheseschema).
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Cruciale kwaliteitscriteria zijn:
a. Snelheid van de totale reis.
De gebruikers willen met de overstap zo min mogelijk tijd verliezen, dus zowel de overstap op zich als
de reis per openbaar vervoer en eventueel aanvullend vervoer moeten dusdanig snel zijn dat deze
concurrerend is met de verplaatsing per auto. Volgens veel onderzoek is de reistijd concurrerend als
de totale reistijd niet langer dan anderhalfmaal de
reistijd per auto is. Nieuwe inzichten en resultaten
uit de eerste studies naar betrouwbaarheid van
reistijden – waarvan helaas nog geen veriﬁcaties
beschikbaar zijn – indiceren dat de reiziger niet kan
worden verleid over te stappen als de totale reistijd,
inclusief het OV-deel, langer is dan de totale autoreis. Het is dan ook gewenst dat de factor 1,0 of
lager is.
b.Omwille van ﬂexibiliteit en gemak is een aantrekkelijke frequentie aanbod gewenst, zeker als het gaat
om een overstappunt met meer dan tien parkeerplaatsen (zie syntheseschema). Dit houdt enerzijds
in dat het aantal verbindingen per uur dusdanig
hoog is, dat het aan de vraag kan voldoen. Anderzijds is een evenredige spreiding van de verbindingen over de tijd en brede venstertijden (tot in de
vroege avonduren) van belang. Om de wachttijden
zoveel mogelijk te reduceren is een hoge frequentie
cruciaal (iedere 5 à 10 minuten een verbinding).
Wanneer sprake is van een lagere frequentie zullen
de vertrektijden op elkaar zijn afgestemd tot een
zich herhalend, evenredig over de tijd verdeeld rittenpatroon, zodat de gebruiker weet wat hij of zij
kan verwachten en zijn of haar vertrektijd van huis
op dit patroon af kan stemmen.

c. De reiziger stelt eisen aan het comfort van de reis. Deze
eisen verschillen per doelgroep. In de regel liggen de
eisen van de individuele woon-werker een lager dan
de meestal in gezins-, groepsverband of duo’s reizende winkel- of evenementenbezoekers.
d.Reizigers hechten zeer veel waarde aan een goede informatievoorziening. De reiziger wil voorafgaand aan de
reis goed geïnformeerd worden over alle aspecten van
de reis per OV en het gebruik van het overstappunt,
met name over de reisroute, frequentie en tarieven.
Hierbij wordt zowel tastbare (huis-aan-huis
kranten/folders, gemeentegids) als niet-tastbare informatie (internet, OV-Reisinformatie, telefoon,
radio) op prijs gesteld. Vooral de keuzereiziger wil in
aanvulling op de informatie die hij of zij thuis krijgt,
onderweg actueel geïnformeerd worden over de reismogelijkheden.
Ook in het OV-voertuig is informatie belangrijk, met
name over uitstaphalten. Route- en halteborden
zoals in metro’s ontbreken veelal nog in bussen en
trams.
e. De openbaarvervoerroute van de bestemmings-P+Rterreinen is bij voorkeur logisch, direct en gestrekt, zonder dat de reiziger het gevoel krijgt dat wordt omgereden
door wijken of andere routes naar het centrum te leiden en stopt in het hart van het winkelcentrum en/of
kantorengebied. In het verlengde daarvan wordt bij
voorkeur ook niet bij elke reguliere halte gestopt,
maar rechtstreeks naar de binnenstad gereden, zeker
als het om busvervoer gaat.
f. Van eminent belang is dat het openbaarvervoerproduct
toegesneden is op de doelgroep. De vier P’s uit de marketingmix zijn daarbij van belang. Productpositionering, door een goede naamgeving, bijvoorbeeld winkelexpress of strandliner, stimuleert gebruik.

g. P+R- en OV-kaartintegratie. Cruciaal ter bevordering
van het gebruik van P+R-faciliteiten en het openbaar vervoer is kaartintegratie (zoals de chipkaart)
of eenmalige betaling. Indien onvermijdelijk is dat
P+R-parkeren niet gratis is, dan is versleuteling van
de parkeer- en openbaarvervoerkosten een noodzakelijkheid. Ook hierbij is het doelgroepen onderscheid belangrijk. De geïntegreerde P+R- en OVkosten voor een gezin of groep dienen minder te
zijn dan een paar uur betaald parkeren in de binnenstad. Ook belangrijk is te onderkennen dat veel
automobilisten niet beschikken over een strippenkaart of te zijner tijd over een OV-chipkaart. het
scheppen van mogelijkheden op P+R-terreinen om
ter plekke te betalen met alle betaaltypen (chip,
PIN, creditcard, contant), ondersteund door heldere, duidelijke instructies die ook voor buitenlanders
begrijpbaar zijn, stimuleert het gebruik van P+Rterreinen en maakt grotere P+R-terreinen kansrijker.
h.Vriendelijk en hulpvaardig OV-personeel. Automobilisten en vooral niet reguliere (potentiële) P+R-gebruikers, zoals evenementen- en winkelbezoekers,
hebben veelal vragen over tarieven, uitstaphalten
en anderszins. Belangrijk is dat zij vriendelijk en
hulpvaardig worden ondersteund, bij voorkeur ook
in de minder drukke uren.
i. Tot slot behoort een goede wachtvoorziening tot het
pakket van kwalitatief hoogwaardig OV. Weliswaar
blijkt aan overdekt parkeren niet veel waarde gehecht te worden; droog naar de opstapplaats van
het OV lopen en kunnen wachten, kan gebruik bevorderen. De wachtruimtes zijn comfortabel, veilig
en schoon en zijn voorzien in actuele dienstregelinginformatie.
• De parkeervoorziening op zich dient aantrekkelijk te zijn.
Dit wordt bereikt door een goede bereikbaarheid van
de parkeervoorziening door middel van bewegwijzering en een snelle, congestievrije, maar zeker ook logische, korte aan- en afrijroute van de verkeersader(s)
naar de parkeervoorziening. Verkeerslichten, drempels en anderszins als onprettig door de automobilist
ervaren elementen verlagen de kansrijkheid. Vervolgens is de parkeervoorziening, zeker bij de grotere, uiteraard comfortabel in de zin van makkelijk inparkeerbare parkeerplaatsen en zeer korte looproute (tot
200 meter) naar het openbaar vervoer (maximaal
100 m). Looproutes met trappen en dergelijke kunnen beter vermeden worden. Als dit niet mogelijk is
zijn liften en roltrappen nodig. Alternatieve looproutes, die bijvoorbeeld hoogteverschillen omzeilen, zijn
natuurlijk goed bewegwijzerd. Vanzelfsprekend is het
P+R-terrein verkeersveilig. Op het terrein is de snel-

heid laag zodat reizigers, waaronder kinderen, veilig
naar de halte kunnen lopen.
Tot slot – deels als herhaling en in aanvulling op het
hiervoorgestelde bij het openbaar vervoer – een P+Rparkeerplaats is bij voorkeur gratis. Er zijn diverse
mogelijkheden om ‘noodzakelijke’ kosten anderszins
terug te verdienen. Is het echt niet mogelijk P+R-parkeren gratis aan te bieden, zorg dan voor een doorzichtig en aantrekkelijk tariefsysteem. Eén kaartje
voor alle modaliteiten is daarbij de ideale situatie,
maar combinatietarieven voor parkeren en openbaar
vervoer en eventueel ook de activiteit op de bestemming maken het gebruik van het overstappunt aantrekkelijk en concurrerend met de parkeervoorziening
op de bestemming
• Het gevoel van veiligheid voor zowel automobilist in
persoon, als de veiligheid van zijn of haar auto, zijn
bepalende factoren voor het gebruik van overstappunten. Een sociaal veilige omgeving is afhankelijk
van de volgende aspecten (Bron: Sociaal veilige overstappunten, TU Delft):
- Gezelschap: hieronder wordt de sociale controle verstaan die aanwezig is door medereizigers, passanten
en bezoekers van functies in de omgeving.
- Toezicht: gezelschap is hier een onderdeel van. Hierbij wordt speciﬁek gedoeld op de mogelijke handelingen die medereizigers, passanten, bezoekers van
functies in de omgeving, maar ook betaald toezicht
van een beveiligingsbedrijf kunnen doen. Voorbeelden hiervan zijn het bellen van hulpdiensten, persoonlijk ingrijpen en zowel tijdens als achteraf helpen en getuigen bij de berechting van de dader.
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- Zicht: de gebruiker moet ver vooruit kunnen kijken.
Hoogteverschillen, ondoorzichtige ruimtes en geen of
beperkte verlichting beperken deze mogelijkheden.
Daarom zal juist aan deze aspecten aandacht moeten
worden besteed bij de inrichting.
- Uitwegen: iemand voelt zich veilig als hij of zij zich in
zijn of haar veilige thuis binnen kan sluiten. Bij een
station bestaat zo’n omgeving niet en daarom moet
voorkomen worden dat de gebruiker een opgesloten
gevoel krijgt. Dit kan gerealiseerd worden door de aanwezigheid van uitwegen en deze uitgangen goed te bewegwijzeren.

zieningen hebben proeven plaats gevonden, maar de
voorzieningen bleken slechts matig gebruikt te worden.
De aanwezigheid van aanvullende voorzieningen speelt
een ondergeschikte rol bij de keuze voor het gebruik
van een overstappunt.
De eisen nader gespecificeerd

• Woon – werk:
- regelmatige frequentie (bijvoorbeeld eens per halfuur bij de herkomst of iedere 10 minuten bij een bestemmingsoverstappunt);
- snelle en liefst overstapvrije verbinding;
- zitplaatsgarantie (geldt met name voor herkomstoverstappunten);
- een aantrekkelijke prijs, als de reiskosten niet vergoed worden door de werkgever.
• Zakelijk:
- voldoende verplaatsingsmogelijkheden om andere
bestemmingen vanuit de hoofdbestemming snel, direct en frequent te bereiken;
- comfort op het overstappunt (zo kort mogelijk wachten in een goed verzorgde wachtvoorziening) en
comfort in het openbaar vervoer (zitplaatsgarantie,
rust en ordelijkheid); deze zijn echter minder belangrijk bij een herkomstoverstappunt;
- brede venstertijden: ook na de avondspits wil deze
reiziger terug kunnen komen bij zijn auto.
• Woon – sociaal recreatief en visite:
- de reis moet plezierig zijn.
• Snelle en liefst overstapvrije verbinding.
• Aantrekkelijke groepstarieven.
Specifieke eisen voor een bestemmingsoverstappunt

De meeste gebruikers hechten weinig waarde aan aanvullende voorzieningen, omdat zij vooral zo min mogelijk
tijd willen verliezen aan de overstap. Met dit soort voor-
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• Woon – winkel:
- snelle, hoogfrequente en directe verbinding;
- ruimte voor bagage;
- aantrekkelijke groepstarieven;
- functioneel ingericht overstappunt.

L O C A T I E K E U Z E

5

In de praktijk zal de exacte locatie van een overstappunt
van tevoren meestal nog niet vastliggen. Soms is een
plek wel bekend, omdat automobilisten al spontaan
hun auto parkeren bij een halte of station. Dat leidt dan
tot overlast in de directe omgeving, die aan te pakken is
met een ofﬁcieel overstappunt. Verschillende P+R-terreinen zijn op die manier ontstaan. Maar in veel gevallen moet de exacte locatie van een overstappunt nog
uitgezocht worden. Dit is een belangrijke beslissing die
de nodige zorgvuldigheid vereist.

5.1

Locatie en beoogde functie

Eerst moet vaststaan voor welk doel en voor welke groepen automobilisten een overstappunt wordt ontwikkeld. Zodra die uitgangspunten bekend zijn, is een locatie uit te zoeken. In theorie zijn er gezien de locatie overstappunten te onderscheiden met de volgende functies:
• een herkomstfunctie. Deze overstappunten helpen
vooral het aantal autokilometers omlaag te brengen

en steden beter bereikbaar te maken. Veel P+R-terreinen vallen in deze categorie;
• een bestemmingsfunctie. Deze overstappunten liggen aan de toevoerwegen en relatief dichtbij bijvoorbeeld stadscentra of recreatiegebieden. Deze overstappunten vangen vooral het verkeer naar een stad
op. Dit geldt voor de meeste transferia in Nederland;
• een weidefunctie. Deze overstappunten liggen op
enige afstand van zowel woonplaatsen als bestemmingen van de gebruikers. Ze dragen met name bij
aan het terugbrengen van het aantal autokilometers
en aan de bereikbaarheid van grote centra. In het algemeen functioneert dit type overstappunt echter
minder goed. Het gebruik en daarmee de bijdrage aan
beleidsdoelstellingen blijven namelijk achter bij de
resultaten van de andere typen overstappunten.
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5.2

5

Praktische aspecten

Bij het feitelijk kiezen voor een exacte locatie van een
overstappunt spelen veel factoren mee: de voornaamste
functie, de doelstellingen, de doelgroep, maar ook praktische aspecten. Denk bijvoorbeeld aan:
• de termijn waarop het overstappunt te realiseren is,
mede afhankelijk van het bestemmingsplan en de
medewerking van de betreffende gemeente;
• het vervoer: de verwachte kwantitatieve potentie,
snelheid (frequentie) verbindingen met bestemmingen of centra, aantal bestemmingen dat bereikbaar is,
bijdrage aan ﬁlebestrijding, mate van concurrentie
met andere locaties;
• de ontsluiting: aanwezigheid van een NS-station of
OV-halte, de bereikbaarheid van het punt per auto, de
nabijheid van autosnelwegen;
• de wachtruimte: de mogelijkheid om aan te sluiten bij
bestaande voorzieningen, de veiligheid van de locatie,
beschikbaarheid van de ruimte, belangstelling van
marktpartijen, de toekomstwaarde van de locatie;
• de omgeving: de beschikbaarheid van ruimte en
bouwgrond op de locatie, eventuele concurrentie met
andere locaties, belangstelling van marktpartijen, de
toekomstige waarde en (sociale) veiligheid van de locatie.

Groningen Noorddijk
De locatie van het transferium Noorddijk is niet bewust
gekozen, maar gepland door een toevallige samenloop
van omstandigheden. De bedenkers hebben daarbij zoveel mogelijk meegelift met andere ontwikkelingen, te
weten de aanleg van het sportcentrum Kardinge en het
plan van het gemeentelijk vervoerbedrijf om op deze locatie een overstaphalte te realiseren.
In de eerste periode na de opening viel het gebruik
tegen. Dit werd mede gewijd aan de ligging van het
transferium. ‘Noorddijk’ is bedoeld voor automobilisten
uit het noorden en oosten van de provincie Groningen,
maar het ligt niet aan de invalswegen van Delfzijl en
Winsum richting de binnenstad van Groningen. Automobilisten uit die richtingen moeten dus sterk van hun
route afwijken om bij het transferium te komen.
Arnhem Gelredome
Het Gelredome ligt niet ideaal ten opzichte van het
openbaar vervoer, met name door de loopafstand van
de parkeerlocatie naar het openbaar vervoer. Om het
openbaar vervoer te bereiken, moeten de reizigers via
een loopbrug de openbare weg oversteken die naast het
transferium ligt. Destijds is wel gesproken over het omleiden van het openbaar vervoer. Dat alternatief is afgewezen, omdat dit de kwaliteit van het openbaar vervoer
teveel zou aantasten.
5.3

Aansluiten bij andere ontwikkelingen

Doorgaans kost het veel tijd, geld en energie om een
nieuw overstappunt te ontwikkelen. Alleen al voor de
efﬁciëntie is het daarom raadzaam zoveel mogelijk aan
te sluiten bij andere stedelijke ontwikkelingen. Dit is
ook handig om zaken zoals de inrichting, bereikbaarheid en het OV-aanbod optimaal uit te voeren en op elkaar af te stemmen.

Ontwikkeling transferium Hoorn

Het zal vaak moeilijk zijn om optimaal rekening te houden met alle factoren en eisen. In de praktijk zal de
keuze vrijwel altijd een compromis zijn. De verleiding is
vaak groot om praktische zaken zoals de beschikbaarheid van grond, de doorslag te laten geven. Voor het latere succes van het overstappunt kan dit erg nadelig
uitpakken, zoals uit de volgende voorbeelden blijkt.
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In Hoorn maakte de aanleg van het transferium deel uit van
de aanpak van het parkeerprobleem rond het NS-station. Op
het P+R-terrein aan de noordzijde van het station werd veel
oneigenlijk gebruik gemaakt van de parkeervoorzieningen
van de Albert Heijn en het ziekenhuis aan de noordzijde en
betaald parkeren aan de zuidzijde van het station. Om dit
probleem op te lossen heeft de gemeente Hoorn de parkeerverordening aangepast. Zo kon ook aan de noordzijde van
het NS-station betaald parkeren ingevoerd worden. Verder is
het bestaande P+R-terrein uitgebreid en opgesplitst in een
transferium en een algemeen gedeelte. Op vertoon van een
treinkaartje of treinabonnement kan een transfer-reiziger
tegen gereduceerd tarief een uitrijkaart voor het transferium
krijgen.

Risico
Het aansluiten bij (stedelijke) ontwikkelingen biedt
voordelen, maar brengt ook risico met zich mee. Deze
risico’s openbaren zich wanneer bepaalde plannen uiteindelijk niet gerealiseerd worden. Zo was in het oorspronkelijke ontwerp van het transferium Groningen
Noorddijk uitgegaan van woningbouw rond het transferium; later is dit plan geschrapt om het aanwezige
groen te behouden. Verder waren in het ontwerp de inen uitgang van het sportcomplex of het restaurant in
het verlengde gepland van de toegang tot het transferium, maar ook dit voorstel is om ﬁnanciële redenen niet
uitgewerkt. Als gevolg hiervan blijkt het terrein kwetsbaar te zijn voor vandalisme, waardoor gebruikers zich
(sociaal) minder veilig voelen bij het transferium.

delijke toename te zien van het gebruik van dit transferium. Volgens betrokkenen heeft dit te maken met de
ontoereikende capaciteit van de sneltram, waardoor de
kans groot is dat gebruikers van het transferium tijdens
de tramrit moeten staan. Daarnaast is het een eind
lopen naar de tramhalte, zodat van een snelle overstap
per deﬁnitie geen sprake is – al geldt dit laatste ook voor
het transferium Amsterdam Arena.
Recent heeft de gemeente Utrecht het beleid betreffende de
exploitatie van het transferium Westraven gewijzigd:
• het exploitatiecontract is minder passief gemaakt;
• als doelgroep wordt niet alleen meer de binnenstadsbezoeker gezien, maar ook de werknemers of bezoekers
van bedrijven op wat minder grote afstand;
• dergelijke bedrijven worden bij overeenkomst verplicht
een shuttle-service tussen hun bedrijf en het transferium in
te stellen.
Door deze gewijzigde aanpak wordt een verbeterde exploitatie gerealiseerd en nog steeds een bijdrage geleverd aan de
bereikbaarheid van Utrecht.

5.4

Aanbod OV

Het ligt voor de hand om overstappunten bij een bestaand knooppunt van openbaar vervoer aan te leggen.
Dit geldt voor alle P+R-terreinen in Nederland. Noodzakelijk is dit echter niet. Zo liggen verschillende transferia aan drukke autoroutes. Waar nodig zijn nieuwe OVverbindingen van en naar de transferia gecreëerd.
Wel leert de ervaring dat een overstappunt bij een bestaand OV-knooppunt meer kans van slagen heeft,
doordat het aansluit bij bestaande reispatronen van
OV-reizigers.
Hoorn, Amsterdam Arena en Groningen Noorddijk zijn
voorbeelden van transferia die in de nabijheid van bestaande OV-knooppunten zijn ontwikkeld. Na een gewenningsperiode nam het gebruik van deze overstappunten gestaag toe. Ook het nieuwere transferium Sittard ligt bij een bestaand OV-knooppunt, maar het is
nog onduidelijk welk effect dit heeft op het gebruik van
dit transferium.

De transferia Leiden ’t Schouw en Ridderkerk zijn niet
bij bestaande OV-knooppunten zijn ontwikkeld. Voor
het transferium in Leiden zijn busroutes gewijzigd en er
is een nieuwe bushalte gekomen. Het transferium in
Ridderkerk is aangelegd bij een halte van de nieuwe
OV-verbinding over het water, de Fast Ferry tussen Rotterdam en Dordrecht. Dit verklaart de aanvankelijk
tegenvallende gebruikersaantallen op deze transferia.
Belangrijk voor OV-knooppunt
Of een overstappunt nu bij een bestaand of een nieuw
OV-knooppunt wordt ontwikkeld, het volgende is altijd
belangrijk:
• dat de gebruiker op een voor hem logisch gelegen
locatie snel kan overstappen op het openbaar vervoer
dat hem zonder verdere overstappen snel naar zijn
bestemming brengt;
• een logische overstaplocatie wil zeggen: gelegen aan
de ‘normale’ route naar de plek van bestemming;
• het openbaar vervoer is bij voorkeur de trein, tram of
metro;
• het openbaar vervoer rijdt bij voorkeur in hoge frequenties (elke 5 à 10 minuten) en rechtstreeks naar
de belangrijkste bestemmingen.

Het transferium Utrecht Westraven is ook nabij een bestaande OV-verbinding gesitueerd, namelijk de sneltram Utrecht – Nieuwegein. Toch is hier nog geen dui-
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5.5

Plus- en minpunten

Vanuit de praktijk zijn diverse factoren bekend die bepalend zijn voor het succes of falen van een P+R-terrein
of transferium.
• Situering ten opzichte van de ﬁleproblemen
Een overstappunt dat niet ﬁlevrij te bereiken is, maakt
nauwelijks kans van slagen. Vanuit dit oogpunt ligt de
Amsterdam Arena op een onpraktische locatie. Automobilisten die tijdens spitsuren naar het transferium
willen rijden, moeten daarvoor eerst op de A1, A2 of A9
in de ﬁle staan (zie ﬁguur).

5

Figuur 5. De weg- en metroverbindingen rond het transferium (zie het transferium-logo) Amsterdam Arena (Bron: Bouwdienst Rijkswaterstaat)

• Niet verder overstappen
De locatie moet zo gekozen worden dat reizigers de belangrijkste eindbestemmingen zonder verder overstappen met het openbaar vervoer kunnen bereiken. Over
het algemeen vinden mensen één 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. Zo is bekend dat reizigers de wacht-
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tijd bij het overstappen in hun keuze zwaarder laten
meewegen dan de feitelijke reistijd met het openbaar
vervoer. Als het openbaar vervoer echter zeer frequent
rijdt waardoor er bijna altijd een bus klaarstaat, zoals
bij de Winkelexpress Utrecht, dan ervaren reizigers nauwelijks of geen wachttijd. Dit draagt sterk bij aan het
succes van een dergelijk concept.
• Flexibiliteit in omvang
Het gebruik van een overstappunt komt in het begin
meestal langzaam op gang. Gebruikers ervaren grote
parkeerterreinen met weinig auto’s als uiterst onplezierig en onveilig. Klein beginnen en later uitbreiden geniet daarom de voorkeur.
Een vol overstappunt schrift ook af. Dit geldt zeker voor
reizigers die juist voor het overstappunt kiezen vanwege
de parkeerproblemen rond hun reisbestemming. Als er
op aangrenzende terreinen parkeerplaatsen beschikbaar zijn die makkelijk de pieken in de parkeervraag
kunnen opvangen, dan is dat een belangrijke succesfactor. Dit is bijvoorbeeld gebleken bij de Amsterdam
Arena en Groningen Noorddijk.
Goede afspraken met het openbaarvervoerbedrijf over
extra inzet bij pieken kunnen het succes verder versterken.
• Opwaarderen informeel overstappunt
Soms gedijen nieuwe P+R-terreinen of transferia het
best als ze van onderaf kunnen groeien. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan kleinschalige parkeerterreinen rond
steden die spontaan een functie als overstappunt hebben gekregen, zoals op een aantal plaatsen gebeurd is.
Automobilisten geven in dat geval zelf aan welke locatie
het handigst is, bijvoorbeeld bij een gunstig gelegen
trein- of metrostation. Als dat soort terreinen een succes zijn, zijn ze om te vormen tot P+R-terreinen en op
termijn tot transferia met meer voorzieningen en een
hogere kwaliteit. Deze stapsgewijze aanpak is bij het
transferium Hoorn toegepast.
• Inpassen in nieuwe ontwikkelingen
Mensen in nieuwe situaties staan het meest open voor
het aanpassen van hun reispatronen. Is het nieuwe
reispatroon eenmaal ingesleten, dan zullen ze dat maar
met moeite veranderen. Bij de ontwikkeling van nieuwbouwlocaties of andere stedelijke ontwikkelingen is het
dan ook slim om nieuwe overstappunten zo vroeg mogelijk bij de vernieuwingen in te passen. Dat maakt de
kans op succes veel groter.
• Flankerend beleid
Het succes van een overstappunt hangt onder meer af
van de bereidheid van de gemeente om het gebruik van

het overstappunt te stimuleren met een pakket ﬂankerende maatregelen. Denk aan het parkeerbeleid en
doorstromingsbeleid voor het openbaar vervoer. Bij die
pilots waar het transferium onderdeel was van een breder (beleids)plan, zoals in Leiden, Utrecht en Groningen, zijn de voorbereiding en uitvoering zonder noemenswaardige problemen verlopen.
Bovendien werd het transferium Groningen Noorddijk
pas beter bezocht, nadat de gemeente Groningen enkele ﬂankerende beleidsmaatregelen had getroffen. In de
binnenstad is een hoger parkeertarief ingevoerd en het
aantal parkeerplaatsen is teruggebracht. Hetzelfde
geldt voor Arnhem en het transferium Arnhem Gelredome.

5.6

Locatie en succesvol ondersteunend beleid

Aangenomen mag worden dat wanneer een autoreis
moeizamer verloopt dan gewenst, veelal veroorzaakt
door ﬁles en parkeerproblemen, gekozen gaat worden
voor een alternatief. De mate waarin de reis per auto
moeizamer wordt, in combinatie met de kwaliteit van
het alternatief of de alternatieven, bepaalt de kans dat
automobilisten van het alternatief gebruik gaan maken.
In dat perspectief is in het verleden door de overheid
een beleid gevoerd om het gebruik van de auto te ontmoedigen. Wat daarbij onvoldoende gelukt is, is het
bieden van een goed alternatief of de keuze uit meerdere alternatieven. Door dit gebrek blijft de automobilist
bij de keuze voor zijn eigen auto.
Ondertussen is op meerdere plaatsen de congestie- en
parkeerproblematiek toegenomen en is het parkeerbeleid in binnensteden verder aangescherpt. Eén van de
door de overheid ingebrachte alternatieven is het overstappunt als onderdeel van een ketenreis. In de door de
overheid opgezette proef met transferia is een Programma van Eisen opgesteld waaraan deze moeten voldoen

Bij discussies over ontwerp en inrichting passeren veel mogelijkheden de revue. Onderzoek in Nijmegen (in 2002 onder
800 automobilisten) geeft aan de hand van betalingsbereikbaarheid voor kenmerken aan wat automobilisten kwaliteit
lijken te vinden.
Kenmerk
startwaarde betalingsbereidheid
extra betalingsbereidheid
per kenmerk:
bewaking
- geen
- camera’s
- camera’s en bewakers
onderhoud
- schoon, goed onderhouden
- gaten in asfalt
- grafity en gaten in asfalt
voetgangersroute auto-ov
- onoverzichtelijk en verlaten
- overzichtelijk en verlaten
- overzichteljk en levendig
voorzieningen
- geen
- kiosk
- supermarkt
looptijd auto-ov
- 1 minuut
- 3 minuten
- 5 minuten
wachtruimte
- geen
- overdekt maar onverwarmd
- overdekt en verwarmd
betaalfaciliteiten
- betaalautomaat
- bemande kaartjesverkoop
- electronisch met chipkaart

betalingsbereidheid
in euro’s
-2,79

0
0,88
1,19
0,98
0,13
0
0
0,46
0,86
0
0,25
0,61
0,61
0,44
0
0
0,34
0,69
0,20
0,10
0

Voor Nijmegen blijkt de startwaarde voor tranferium gebruik
negatief te zijn. Extra inspanning is dus nodig om gebruik te
bereiken. Het lijkt er op dat bewaking en onderhoud het
belangrijkste zijn voor de automobilist om tot gebruik te
komen.
Bron: Transferia op de Weegschaal door Ilona Bos, Eric Molin, Bert van Wee (TU Delft)
en Rob van der Heijden (KU Nijmegen) in Verkeerskunde 54(2003), nr 9(september) ,
pp 24-29

om een aantrekkelijk alternatief te kunnen zijn. In dit
programma is genoteerd dat sprake moet zijn van actief
ondersteunend beleid. Dat wil zeggen dat het verkeersen vervoersbeleid erop gericht moet zijn dat de bereikbaarheidsproblemen voor automobilisten niet verbeteren. Echter, bij de transferia is hier onvoldoende aandacht aan besteed. Dit is een deel van de oorzaken
waardoor het succes bij de verwachtingen achter is gebleven.
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• Het geven van (absolute) voorrang aan openbaar vervoer op
autoverkeer. Op het traject tussen transferium ’t
Schouw en station Den Haag Centraal is op de belangrijkste knelpunten een busstrook aangelegd.
Daar waar de bus zich weer tussen het overige verkeer
moet voegen, geeft de verkeersregelinstallatie (VRI)
direct voorrang aan de bus. Behalve dat dit de bus een
daadwerkelijk sneller alternatief maakt, geven deze
maatregelen de ketenreiziger bovendien een visuele
bevestiging dat hij of zij sneller is dan met de auto.

Grootte

Figuur 6

OV

P
Fase 1

P+R P+R P+R

Fase 2

Fase 3

Fase 4

OV
P+R ?

Fase 5

Figuur 7

OV

P
Fase 1
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OV

Aantal

• Een stringent parkeerbeleid in het bestemmingsgebied. Een
stringent parkeerbeleid houdt in dat een parkeerbeleid gevoerd waarbij de parkeerder gedwongen wordt
om te betalen voor de parkeerplaats.
• Het voeren van een gelaagd parkeertarief. Dat wil zeggen
dat in de kern van het bestemmingsgebied het parkeertarief het hoogst is. Vanuit dit middelpunt nemen
de parkeertarieven af naarmate verder van het middelpunt af geparkeerd wordt. Dit is met name mogelijk bij grote steden.
• Een progressief parkeerbeleid in het bestemmingsgebied.
Een progressief beleid houdt in dat het parkeertarief
naarmate een gebruiker langer parkeert per tijdseenheid toeneemt.
• Het weren van autoverkeer in de binnenstad. Het effect
hiervan is groter dan bij een progressief parkeerbeleid. Een belangrijk voordeel is dat deze maatregel het
aangezicht van de stad verbetert. In bijvoorbeeld ’sHertogenbosch is een klein deel van de binnenstad op
dit moment autovrij. Op korte termijn zal de Parade,
een marktplein in de binnenstad, zijn parkeerfunctie
gaan verliezen. De parkeerders zullen aan de rand
moeten gaan parkeren.

Bij de locatiekeuze speelt ook een rol in welke fase (zie
ook slot hoofdstuk 3) de overstappunten zich bevinden
of welke zij kunnen bereiken.
Deze levensfasen kunnen worden afgebeeld in onderstaande ﬁguur (ﬁguur 6). Bovendien kan dit verband
worden doorgetrokken naar het aantal overstappunten
(ﬁguur 7). Bij het ene overstappunt zal de maximale
grootte eerder bereikt worden dan bij het andere overstappunt. Daarbij moet opgemerkt worden dat een
groot deel van de overstappunten klein blijft.
Slechts enkelen zullen uitgroeien tot grote overstappunten.

OV

P+R P+R P+R

Fase 2

Fase 3

Fase 4

OV
P+R ?

Fase 5

O N T W E R P
6.1

E N

Consequenties locatiekeuze

Wat de locatie betreft verschillen P+R-terreinen en
transferia duidelijk van elkaar.
P+R-terreinen worden altijd in de directe omgeving van
een bestaand station of halte aangelegd. Hierdoor is direct gebruik te maken van de bestaande voorzieningen.
Vaak is er ook al een beperkte parkeervoorziening aanwezig die verder uit te breiden is. P+R-terreinen zijn
daardoor redelijk eenvoudig en snel te realiseren.
Bij het aanleggen van P+R-terreinen zullen wel vaak
bedrijfsonderdelen van NS betrokken zijn, NS Vastgoed

I N R I C H T I N G 6

en NS Reizigers of ProRail. Daarbij kan het lastig zijn
dat de ambities en doelstellingen van de verschillende
NS-onderdelen niet altijd met elkaar stroken. Zo was
NS Reizigers terughoudend bij de ontwikkeling van de
transferia in Hoorn en Sittard, mede omdat de treinen
met name in de spits al erg vol zitten. NS Vastgoed
bleek wel bereid om grond te verhuren voor de transferia, zij het tegen een marktconforme prijs. Op de opmerking dat NS zelf ook proﬁteert van de extra reizigers die
de transferia genereren, was de reactie van NS Vastgoed dat niet zij maar NS Reizigers proﬁjt hiervan heeft.
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• veiligheid, denk aan de aanwezigheid van (camera)bewaking;
• hoogwaardig openbaar vervoer met een frequentie
van vier- tot zesmaal per uur en comfort op het niveau van treinen, shuttlebussen of interliners.
6.3

6

Zeven van de negen transferia zijn op een geheel nieuwe locatie ontwikkeld. Het OV-aanbod moest ervoor
worden aangepast, hoewel er in enkele gevallen aangesloten is op bestaande plannen voor het openbaar vervoer. Zo is het transferium Ridderkerk aangelegd bij de
halteplaats van de Fast Ferry tussen Dordrecht en Rotterdam die sowieso gepland was.
Bij de aanleg van een transferium op een nieuwe locatie
moet extra tijd ingeruimd worden voor overleg met betrokken partijen, zoals overheden, vervoerbedrijven en
eventueel belangenorganisaties, en om de benodigde
vergunningen te verkrijgen. De realisatie kan nog langer gaan duren wanneer voor het transferium nog
grond moet worden verworven.
6.2

Benodigde vergunningen

Uiteraard is een overstappunt alleen met de benodigde
vergunningen te realiseren. Welke vergunningen precies nodig zijn, hangt sterk af van de huidige functie van
de locatie. Wanneer bijvoorbeeld sprake is van de opwaardering van een parkeervoorziening bij een station,
zal het vergunningentraject meevallen.
Is er sprake van een nieuwe locatie, dan is het nodig een
bouwvergunning aan te vragen. Eventueel moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Rijkswaterstaat eiste
bijvoorbeeld dat er bij het transferium in Ridderkerk
een verblijfslocatie, een kaartverkoop en een horecagelegenheid zou komen. Het bestemmingsplan van de
locatie voorzag echter niet in een horecagelegenheid.
Er moest een artikel 19-procedure worden doorlopen
om de realisatie van een horecagelegenheid mogelijk te
maken.

Richtlijnen

Voor de ontwikkeling van P+R-terreinen en transferia is
een aantal praktijk richtlijnen geformuleerd (ANWB,
Bouwdienst Rijkswaterstaat en CROW). Bij P+R-terreinen gaat het om de volgende richtlijnen:
• minimaal veertig parkeerplaatsen, een indeling in
parkeervakken en openbare verlichting;
• verhard terrein;
• parkeerplaats op maximaal 250 meter lopen van de
P+R-halte;
• een OV-verbinding met op werkdagen tijdens de
spitsuren minimaal een frequentie van zesmaal per
uur voor lokaal vervoer en tweemaal per uur voor
interlokaal vervoer.
Daarnaast is voor transferia het volgende gesteld:
• goede bereikbaarheid: ligging aan of nabij hoofdwegennet;
• begrensd tijdverlies: reizen via een transferium mag
maximaal anderhalf maal zo lang duren als de reis
per auto;
• hoge betrouwbaarheid: regelmaat en de zekerheid
dat reizigers via het transferium op tijd op de plaats
van bestemming aankomen;
• aantrekkelijke accommodatie qua licht, lucht, temperatuur en voorzieningen;
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6.4

Ondersteunend onderzoek

Het verwachte gebruik is een belangrijke factor bij het
al dan niet kiezen voor een overstappunt. Er zijn diverse
methoden om een prognose te berekenen van het gebruik van de parkeervoorziening en aanvullende voor-

zieningen en om vervolgens de omvang van de parkeervoorziening te bepalen. Voorbeelden zijn:
• kentekenregistratie van potentiële gebruikers;
• verkeersmodellen;
• standaard markt- en behoefteonderzoek.
De keuze voor een van de onderzoeksvormen hangt
doorgaans af van het beschikbare budget en de onzekerheden waarmee de opdrachtgever genoegen neemt.
Hoofdstuk 10 gaat meer in op de verschillende onderzoeksmethoden.
6.5

Milieu-onderzoek

Bij het plannen van een parkeervoorziening op een
nieuwe locatie is het zaak rekening te houden met het
uitvoeren van een bodemonderzoek. Als daarbij verontreiniging wordt aangetroffen, betekent dit dat er mogelijk een bodemsanering moet volgen. De kosten die dit
met zich meebrengt, kunnen aanleiding zijn de locatiekeuze te herzien.
Het transferium Westraven in Utrecht bijvoorbeeld was
aanvankelijk gepland op het terrein waarop tanks van
Shell stonden. Het saneren van de ﬂink vervuilde grond
zou veel tijd en geld kosten. Uiteindelijk heeft de gemeente daarom voor een andere locatie gekozen.

Afhankelijk van de locatie en de omvang van het overstappunt bestaat de kans dat er een milieueffectrapportage (MER) moet worden opgesteld. Een MER is bedoeld als inventarisatie van eventuele nadelige gevolgen van grootschalige activiteiten. In Nederland is een
MER wettelijk verplicht voor grote projecten, zoals de
aanleg van spoorlijnen, wegen, woonwijken en bedrijventerreinen. Daarnaast is er een lijst met projecten
waarbij per geval beoordeeld moet worden of het zinvol
is een MER uit te voeren. Deze lijst is op te vragen bij het
ministerie van VROM.

MER-procedure
De procedure voor het opstellen van een milieueffectrapportage
bestaat uit de volgende tien stappen:
1) Startnotitie. De initiatiefnemer stelt de startnotitie op. Dit document bevat de basisgegevens van het project. Als het bevoegd
gezag de startnotitie publiceert, begint de procedure.
2) Inspraak en advisering. Er is meestal vier weken inspraak voor
de belanghebbenden en adviseurs. Deze inspraak en advisering
richt zich op de gewenste richtlijnen voor de inhoud van het milieueffectrapport. Een belangrijk element is het advies over de
richtlijnen van de Commissie voor de milieueffectrapportage.
3) Richtlijnen. Binnen dertien weken na de publicatie van de
startnotitie stelt het bevoegd gezag de richtlijnen vast. Deze
geven aan welke alternatieven en welke milieugevolgen in het
milieueffectrapport moeten worden behandeld.
4) Milieueffectrapport. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor
het opstellen van het rapport. Het opstellen is niet aan een termijn gebonden. In deze stap is een goede wisselwerking met de
projectontwikkeling aan te bevelen. Als het milieueffectrapport
gereed is, zendt de initiatiefnemer dit met de aanvraag voor het
besluit naar het bevoegd gezag.
5) Beoordeling aanvaardbaarheid. Na indiening van het milieueffectrapport beoordeelt het bevoegd gezag binnen zes weken
of het milieueffectrapport voldoet aan de richtlijnen (de gewenste inhoud) en wettelijke eisen. Het bevoegd gezag kijkt ook of
de aanvraag in behandeling kan worden genomen.
6) Publicatie milieueffectrapport en aanvraag of ontwerpbesluit. Het bevoegd gezag publiceert binnen acht weken het
rapport met de aanvraag voor het besluit ten behoeve van de
inspraak en advisering. Gaat het om een niet op aanvraag te
nemen besluit, dan wordt het milieueffectrapport met het
(voor)ontwerpbesluit gepubliceerd.
7) Inspraak, advisering en hoorzitting. De belanghebbenden en
de adviseurs kunnen opmerkingen maken over het milieueffectrapport en bedenkingen indienen tegen de aanvraag of het ontwerpbesluit. De termijn is minimaal vier weken, maar volgt de
termijn van bedenkingen van de procedure voor het besluit.
8) Toetsing door de Commissie voor de milieueffectrapportage. Na afloop van de inspraak brengt de Commissie voor de
milieueffectrapportage binnen vijf weken advies uit over de volledigheid en de kwaliteit van het milieueffectrapport. Zij kijkt
daarbij ook naar de binnengekomen opmerkingen en adviezen.
9) Besluit. Het bevoegd gezag neemt het besluit over het project.
Het houdt daarbij rekening met de gevolgen voor het milieu en
de binnengekomen reacties en adviezen. Het motiveert in het
besluit wat er met de resultaten van het milieueffectrapport is
gedaan. Verder stelt het vast wat en wanneer er geëvalueerd
moet worden. De regelingen van bezwaar en beroep vloeien
voort uit de regeling van het besluit.
10) Evaluatie. Het bevoegd gezag evalueert samen met de initiatiefnemer de werkelijk optredende milieueffecten zoals bepaald
in de evaluatieparagraaf van het genomen besluit. Het neemt
zonodig aanvullende maatregelen om de gevolgen voor het milieu te beperken.
Deze procedure is ook te vinden op internet: www.minvrom.nl.
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6.6

Aanbod faciliteiten

Potentiële gebruikers hechten de meeste waarde aan
voor de hand liggende, praktische voorzieningen zoals
(zie ook ﬁguur 4 over kwaliteitseisen in paragraaf 2.4):
• voldoende parkeerplaatsen op een ruim opgezet parkeerterrein;
• een toegankelijke en makkelijke toegangsroute;
• parkeerplaatsen die veilig, bewaakt, verlicht en eventueel overdekt zijn;
• overdekte verblijfsruimten en wachthokjes voor het
openbaar vervoer;
• een frequente, rechtstreekse OV-verbinding naar
eindbestemming;
• goede informatieborden over de vertrektijden van het
OV met actuele berichten.

6

Daarnaast kunnen diverse extra voorzieningen de
waardering voor het overstappunt verhogen:
• kiosk voor kofﬁe en kranten;
• winkels;
• benzinestation, taxistandplaats en ﬁetsenstalling;
• autowasstraat;
• toilet;
• lift voor mindervaliden;
• telefoon.
Een aanvullende voorziening hoeft overigens niet direct
verband te houden met het overstappunt. Zo is naast de
transferia Leiden ’t Schouw en Arnhem Gelredome een
vestiging van McDonalds.

Bij het transferium Leiden ’t Schouw fungeert het hamburgerrestaurant als beheerder en bewaker. Afgesproken is dat McDonalds het zwerfvuil verwijdert, de omgeving schoonhoudt en sociale controle uitoefent, terwijl
de provincie zorgt voor goede verlichting en aanleg en
beheer van het groen. De aanwezigheid van McDonalds
heeft voor het transferium een duidelijke meerwaarde:
het komen en gaan van de restaurantbezoekers geeft
gebruikers van het transferium een gevoel van (sociale)
veiligheid.
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Het transferium Groningen Noorddijk

6.7

Bewaking

Gebruikers van overstappunten hechten veel belang
aan de veiligheid voor zichzelf en hun auto. Zo stellen
mensen die regelmatig bij het transferium Renesse
komen de bewaking van het terrein zeer op prijs.
Gebruikers van het transferium Groningen Noorddijk
hebben aangegeven zich onprettig en onveilig te voelen
vanwege het ontbreken van (sociale) controle, de grote,
lege parkeervlakte, vandalisme en de kille en kleine
wachtruimte.
Veiligheid
De voorbeelden geven aan dat er bij de inrichting van
een overstappunt veel aandacht moet zijn voor het veiligheidsaspect. Naast actieve maatregelen, zoals de
inzet van beveiligingspersoneel, kunnen ook passieve
maatregelen nuttig zijn, bijvoorbeeld voldoende verlichting en het creëren van een prettige sfeer in de inrichting. Overzichtelijke vervoerstromen en looproutes,
en eenduidige wegwijzers naar voorzieningen en andere vormen van vervoer, helpen ook een veilige sfeer te
scheppen doordat ze veel gevoelens van onzekerheid
wegnemen.
Cameratoezicht, eventueel in combinatie met extra politiesurveillance, is bijna noodzakelijk geworden. Een
transferium met cameratoezicht is Leiden ’t Schouw,
waar de camera’s van McDonalds gekoppeld zijn aan
die van de provincie. De gebruikers geven echter de
voorkeur aan bewaking door personen. Om dit ﬁnancieel mogelijk te maken, is de bewaking te koppelen aan
andere functies, zoals kaartverkoop, beheer en onderhoud. Of de bewaking van het overstappunt wordt
(deels) in handen gegeven van een eventuele horecavoorziening.
Een goede verlichting van het terrein spreekt haast vanzelf. Uit een evaluatie van P+R-terreinen bleek dat gebruikers vinden dat de verlichting vaak beter kan. Daaraan hechten zij veel waarde met het oog op hun (gevoel
van) veiligheid. Goede verlichting kan tegelijk een effec-

tief en relatief goedkoop middel zijn om het gebruik van
overstappunten te stimuleren. De voorkeur gaat uit
naar verlichting en armaturen die passen in het gewenste, veilige totaalbeeld.
6.8

singen. Daarmee zijn heel wat kosten te besparen. Een
andere mogelijkheid is een medegebruiker te zoeken
voor het parkeerterrein en daarmee afspraken te maken
over gezamenlijk beheer en onderhoud. Dat kan een horecabedrijf zijn, zoals McDonalds in Leiden en Arnhem.

Aanzien en uitstraling

De gewenste sfeer is te creëren door het straatmeubilair, de betegeling, informatieborden en andere voorzieningen goed op elkaar af te stemmen. Hiermee is het
overstappunt herkenbaar te maken en onderscheidt het
zich van andere parkeervoorzieningen. Het kan de reiziger het gevoel geven dat hij gebruikmaakt van een belangrijke innovatieve voorziening, in plaats van zomaar
een parkeerterrein.
Belangrijk is hierbij dat de vakindeling van de parkeervakken goed zictbaar blijft (ook na lange tijd). Belangrijker nog is dat de vakken niet te klein worden genomen
(zie ook NPR 2443). De daarin aanbevolden vakbreedte
is 2,40 m. Op die manier kan het aanzien veel bijdragen
aan de beleving en het succes van het overstappunt.

6.10

Realisatieduur

De realisatie van de transferia heeft gemiddeld vijf jaar
in beslag genomen. In gevallen waarbij het transferium
aansloot bij een lopend project, is deze in kortere tijd
gerealiseerd (Amsterdam Arena, Arnhem Gelredome,
Leiden ’t Schouw en Ridderkerk). Dat kon, omdat tal
van procedures al waren doorlopen, zoals de herziening
van een bestemmingsplan en de aanvraag van een
bouwvergunning. Daarentegen heeft het proces bij
Westraven ongeveer acht jaar geduurd. Gedurende drie
jaar lagen de voorbereidingen namelijk stil, omdat er
problemen waren met de grondverwerving en het eerste ontwerp van het transferium werd afgekeurd door
de welstandscommissie. Een erg snelle oplossing is een
transferium dus vrijwel nooit.
6.11

Implementatie

In de praktijk is gebleken dat onvolkomenheden kort na
de opening vaak leiden tot een negatief beeld bij de potentiële gebruikers dat lang blijft hangen. Dit is onder
andere de ervaring bij de transferia Groningen Noorddijk en de Amsterdam Arena. Deze pilots hebben veel
negatieve publiciteit gekregen, mede omdat het tegenvallende gebruik van beide transferia bij iedere opening
van een nieuw transferium opnieuw werd aangehaald.
Het inlassen van een testperiode en duidelijke communicatie hierover helpt dit probleem te vermijden. Daarbij is onder andere te denken aan een korte periode
waarin het gebruik van het overstappunt gratis is en
aan gerichte reclame en PR in lokale en regionale
6.9

Onderhoud

Voor de gewenste veilige uitstraling dient een overstappunt netjes en goed onderhouden te worden. Eventuele
zichtbare gevolgen van vandalisme kunnen maar beter
snel hersteld te worden en zwerfvuil is uit den boze. In
de praktijk leidt dit vaak tot een intensief en daardoor
kostbaar schoonmaakregime. Bij het transferium Groningen Noorddijk vonden zo vaak vernielingen plaats,
dat besloten is om niet meer te investeren in het herstel
van deze vernielingen. Het gevolg was dat het transferium al snel na de opening een wat verpauperde indruk
maakte.
Het is aan te raden al bij de inrichting expliciet rekening
te houden met het beheer van de locatie en uit te gaan
van onderhoudsarme en vandalismebestendige oplos-
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media. Het is belangrijk daarin een realistisch beeld te
geven van wat de gebruiker mag verwachten, zeker in
de aanvangsperiode.
Daarnaast is het wenselijk vooral in het begin intensief
toezicht te houden op de gang van zaken. Hierdoor is
snel en adequaat in te grijpen, wanneer dat nodig is,
terwijl het ook mogelijk is eventuele aanpassingen vlot
in gang te zetten en uit te voeren. In de loop van de tijd
kan het toezicht uiteraard minder intensief worden.
6.12

Evaluatie

Het is goed te evalueren welke van de gewenste doelstellingen daadwerkelijk bereikt worden met een overstappunt en of er eventueel ongewenste neveneffecten
merkbaar zijn. Zo’n evaluatie heeft pas zin als het overstappunt al geruime tijd volwaardig functioneert. Zoals
eerder aangegeven heeft het gebruik meestal tijd nodig
om op gang te komen. De te bereiken effecten zijn daardoor de eerste maanden niet of nauwelijks meetbaar en
ze zijn niet representatief voor het uiteindelijke resultaat. Dit geldt niet voor locaties waar een bestaande
parkeervoorziening is omgebouwd tot een P+R-terrein
of een transferium. Hier kan een evaluatie na kortere
tijd al zinvol zijn.

Groningen geëvalueerd
De P+R-voorzieningen, inclusief transferium Noorddijk, trekken circa 1 miljoen ritten per jaar aan. Dit komt overeen met 2
tot 3 procent van de inkomende autoritten. Hebben deze
ertoe bijgedragen dat er meer forensen en bezoekers naar
Groningen komen en dat langparkeerders geweerd worden?
Mingardo concludeert dat zeker meer bezoekers worden
aangetrokken. Voor de forensen is dat minder duidelijk. Meer
bezoekers betekent meer omzet en dus werkgelegenheid.
Ook blijkt dat ruim een kwart van de P+R-gebruikers de auto
meer dan zes uur laat staan. Een vijfde hiervan zou anders
zeker met de auto naar de stad zijn gegaan. Voor deze groep
wordt dit doel dus gehaald. Het is echter moeilijk in te schatten of er geen andere autogebruikers naar de stad zijn gegaan, mogelijk omdat deze eerstvermelde groep voor hen
heeft plaatsgemaakt.
De gemeente constateert dat de werkgelegenheid en winkelomzet toenemen. Of dit dankzij de P+R-voorzieningen is, valt
niet direct te bewijzen. Het is wel aannemelijk dat deze voorzieningen bijdragen aan het imago en de bereikbaarheid van
de stad.
P+R-faciliteiten hebben ook een ander effect, want een deel
van de gebruikers ging vroeger met het openbaar vervoer of
de fiets. De voorzieningen leiden nu tot meer ritten naar Groningen. Uit oogpunt van mobiliteitsbeheersing zijn hier misschien vraagtekens bij te plaatsen, maar de gemeente vindt
het vooral belangrijk dat meer mensen de stad bezoeken.
De conclusie dringt zich op dat dergelijke voorzieningen de
bereikbaarheid van de stad, het imago en dus het aantal bezoekers vergroten. Om ongewenste neveneffecten te beperken is het verstandig het overstappunt niet te dicht bij een
stad aan te leggen.
(Bron: Park and Ride faciliteiten in Groningen,
Giuliano Mingardo, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2003)
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B E W E G W I J Z E R I N G 7
Het eerste bezoek aan een overstappunt heeft iets van
een kleine ontdekkingsreis. De automobilist komt op
een terrein dat voor hem nieuw is en moet op zoek naar
een veilige parkeerplaats voor de auto en de vertreklocatie van het openbaar vervoer. Het is dus zaak de onzekerheden en zorgen hierover bij de potentiële klant weg
te nemen. Dit kan heel snel met goede bewegwijzering
die de automobilist eenduidig en vlot naar de bestemming leidt.
De borden hebben nog meer functies. De bewegwijzering is ook het eerste tastbare onderdeel van een overstappunt dat de automobilist ziet, een visitekaartje. De
borden geven meteen een eerste indruk. Daarnaast
kunnen wegwijzers dienen als promotie voor het openbaar vervoer: ze herinneren de automobilist dagelijks
aan het bestaan van de alternatieve vervoerketen.
Verder kunnen ze automobilisten verleiden om gebruik
te maken van het overstappunt door op de borden de
voordelen te vermelden voor de gebruiker, bijvoorbeeld
winst van reistijd of besparing van reiskosten.
Al met al kunnen wegwijzers op verschillende manieren
het succes van overstappunten stimuleren.
Zie ook CROW publicatie 197 ‘Reis- en routeinformatie
op en nabij vervoerknooppunten’.
Landelijke herkenbaarheid
Voor P+R-terreinen en transferia zijn logo’s ingevoerd,
die volgens standaardregels in heel Nederland gebruikt
worden. De invoering van deze beeldmerken heeft op
vrij eenvoudige wijze gezorgd voor een goede herkenbaarheid van met name P+R-terreinen.
Door het logo weten ervaren P+R-reizigers direct wat zij

op het overstappunt kunnen aantreffen. Hoewel het
P+R-logo bij lang niet alle weggebruikers bekend is,
weten veel mensen dat de meeste P+R-terreinen dichtbij een treinstation liggen. De voorzieningen kunnen
per station nogal verschillen, maar toch zijn de basisvoorzieningen binnen Nederland wel vergelijkbaar. Het
P+R-logo geeft dus een redelijke indruk van de diensten
en faciliteiten die reizigers er minimaal kunnen verwachten. De herkenbaarheid van het P+R-logo komt
voor een deel, doordat dit al 25 jaar in gebruik is.

Het logo van het transferium is iets minder bekend en
veelzeggend door een aantal factoren. Het concept
transferia is pas in de tweede helft van de jaren negentig geïntroduceerd. De meeste transferia zijn bij
nieuwe OV-knooppunten ontwikkeld met een uiteen-
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heid van parkeerplaatsen. Dit kan automobilisten stimuleren het overstappunt te bezoeken. Het is ook een
idee de bewegwijzering te koppelen aan moderne parkeerbeheer- en routeinformatiesystemen.

lopend vervoersaanbod. Voor potentiële gebruikers is
het dus minder duidelijk met welke vorm van openbaar vervoer zij verder kunnen reizen: een streekbus,
stadsbus, trein, metro of tram. Er is (nog) geen uniformiteit in de voorzieningen bij de transferia. Het logo
biedt gebruikers minder houvast wat betreft de
dienstverlening die zij er kunnen verwachten dan het
P+R-logo.
De komende tijd zal worden bezien of en hoe de twee
beeldmerken van P+R en transferium naast elkaar zullen blijven bestaan.
Wervend karakter
De bewegwijzering naar overstappunten kan ook een
wervend karakter krijgen door informatie op te nemen
over bijvoorbeeld actuele reistijden en de beschikbaar-
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Vóór verkeersknooppunt beginnen
Het is van belang bij de fysieke plaatsing van de borden
rekening te houden met de tijd die naderende automobilisten nodig hebben om de informatie te verwerken en
te beslissen. Het punt waar de eerste verwijzing komt
naar het overstappunt moet zeker afgestemd worden op
de routes van de hoofdgebruikers van het overstappunt.
In de praktijk betekent dit dat de bewegwijzering al
moet beginnen vóór de belangrijke verkeersknooppunten rond een stad.
Zo worden automobilisten op de A1 al voor de aansluiting met de A9 verwezen naar het transferium bij de
Amsterdam Arena aan de A2 (zie ook de plattegrond in
hoofdstuk 5).

P L A N P R O C E S
Er is geen standaardprocedure te geven; iedere locatie,
gemeente en situatie is immers anders en uniek. Toch
zijn op basis van ervaringen met het realiseren van de
eerste transferia in Nederland zes fasen te onderscheiden in het planproces. Dit zijn:
1) initiatief;
2) opstellen globaal projectplan;
3) uitwerken projectplan;
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4) realisatie;
5) exploitatie;
6) evaluatie.
Dit hoofdstuk behandelt de zes stappen van het planproces. Een overzicht van de activiteiten binnen elke
fase is te vinden in tabel 5.

Tabel 5. Stappen in het planproces
Fase
1. Initiatief

2. Opstellen globaal
projectplan

3. Uitwerking projectplan

4. Realisatie

5. Exploitatie
6. Evaluatie

Activiteiten
• aanwijzen procesbegeleider en/of projectverantwoordelijke
• krachtenveldanalyse
• formeren projectteam
• definiëren problemen waarvoor het overstappunt een oplossing kan vormen
• vastleggen doelen en doelgroepen
• eerste selectie mogelijke locaties
• globale toets van de locaties
• afweging kansen op realisatie overstappunt
• opstellen prognose
• specificeren randvoorwaarden
• maken globaal planconcept en ontwerp
• opzetten globaal financieel plan
• opzetten globaal marketing- en communicatieplan
• uitwerken financieel plan
• inventariseren ruimtelijke procedures en vergunningen
• uitwerken ontwerp en inrichting
• uitwerken marketing- en communicatieplan
• bouwen overstappunt
• aanpassen toe- en afvoerwegen en andere infrastructurele maatregelen
• aanbrengen bewegwijzering
• marketing en communicatie
• exploitatie overstappunt
• marketing en communicatie
• evaluatie overstappunt

Bron: Transferia, Een handreiking bij voorbereiding en realisatie
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In de praktijk is het mogelijk om activiteiten die binnen
verschillende fasen thuishoren deels tegelijkertijd uit te
voeren. Dit kan de doorlooptijd van het planproces aanzienlijk verkorten.
Aan het eind van de eerste drie fasen is telkens een beslismoment ingebouwd. Dan wordt besloten of de inrichting van het overstappunt doorgaat of niet (de zogenaamde ‘go/no go’-beslissing).

8
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1) Initiatief
Het initiatief om de mogelijkheden voor een overstappunt te onderzoeken ligt vaak bij een gemeente en/of
provincie. Binnen het planproces vervult de initiatiefnemer een centrale (trekkers)rol. De initiatiefnemer
gaat allereerst op basis van een globale probleemanalyse na hoe kansrijk een nieuw overstappunt is vanuit
praktisch en bestuurlijk oogpunt. Aandachtspunten bij
deze probleemanalyse zijn:
• de huidige knelpunten op de wegen in en rond een
stedelijk gebied;
• de herkomsten en bestemmingen van automobilisten
die via deze wegen rijden;
• de fysieke mogelijkheid om ter hoogte van het knelpunt een overstappunt in te richten;
• de (gewenste) kwaliteit van het openbaar vervoer van
en naar het in te richten overstappunt;
• het gebruik van het overstappunt volgens prognosecijfers;
• eventuele negatieve effecten die een overstappunt op
de omgeving zou kunnen hebben.

Andere partijen
Vervolgens is het aan de initiatiefnemer om uit te zoeken welke partijen eventueel bereid zijn te participeren
in de realisatie van een overstappunt. Daarbij is het
raadzaam meteen helder te krijgen welke belangen deze
partijen hebben en welke rol zij kunnen en willen spelen bij het opzetten van het overstappunt. Op basis van
deze inventarisatie is een projectteam samen te stellen
en een projectmanager aan te wijzen. Hoofdstuk 9 gaat
nader in op de projectorganisatie.
Locaties selecteren
Met de resultaten van de globale probleemanalyse in de
hand kan het projectteam een aantal potentieel geschikte locaties selecteren. Het is aan te bevelen om
hiervoor een quickscan uit te voeren, daarmee meerdere kansrijke, bestaande locaties te selecteren en pas in
een later stadium een deﬁnitieve plek te kiezen.
Er zijn enkele criteria die zeker bij deze eerste selectie
van locaties moeten meewegen:
a) Een plaats die goed bereikbaar is vanaf de doorgaande weg. Het overstappunt moet op een logische
plaats liggen aan de doorgaande (auto)route tussen
belangrijke herkomst- en bestemmingsgebieden en
moet ﬁlevrij te bereiken zijn.
b) Openbaar vervoer van geschikte kwaliteit. Er moet
een hoogwaardige vorm van openbaar vervoer aan te
bieden zijn, dat wil zeggen: frequent rijdend, comfortabel en afgestemd op de wensen van de doelgroepen,
zoals forensen, zakelijke reizigers of winkelend publiek.

c) De ruimtelijke inpassing. Er moet voldoende ruimte
voor het overstappunt zijn en het gebruik ervan mag
geen onacceptabele overlast voor de omgeving veroorzaken.
2) Opstellen globaal projectplan
Bij of voor het opstellen van het globaal projectplan is
het nuttig een goed zicht te hebben op de kansen en bedreigingen van het project.
In onderstaand schema worden de bedreigingen opgesomd en worden deze gekoppeld aan de kansen die deze
bedreigingen (deels) kunnen wegnemen.

• Randvoorwaarden
De belangrijkste randvoorwaarden zijn: noodzakelijk
ﬂankerend beleid, planologische aspecten en technische randvoorwaarden.
• Globaal planconcept en ontwerp
In het globale planconcept worden de ontwikkeling
en exploitatie van een overstappunt uitgeschreven in
alle bestuurlijke, vergunningtechnische en andere relevante stappen. Hiertoe behoren behalve de locatiekeuze en de omvang van het terrein ook elementen
als: de kwaliteit van het OV, de vorm en inrichting van
de parkeervoorzieningen en een globale aanzet voor
marketing en communicatie.

Aspect

Bedreigingen

Kansen

Financiën

Hoge bijdrage overheden.

Marktinitiatieven meer ruimte geven.

Gebrek aan politieke wil.

Imago openbaar vervoer verbeteren.

Tijdens economisch slechte tijden
bestaat weinig wil om te investeren.
Marktinitiatieven

Initiatieven uit de markt krijgen te
weinig erkenning

Initiatieven vanuit de markt werken
kostenbesparend.

Als gevolg daarvan biedt de overheid
te weinig subsidie- mogelijkheden.

‘De markt’ is beter in staat een op de vraag
afgestemd produkt te leveren.

Betrokkenheid partijen

Het is niet altijd even duidelijk
wie de probleemeigenaar is,
waardoor niet alle actoren
voldoende betrokken worden.

Met een belanghebbendenonderzoek kan bepaald
worden welke actoren op welk moment betrokken
moeten worden en welk belang ze dan hebben.

Totaalpakket

Concessies aan het totaalpakket
doen afbreuk aan het succes.

Opstellen basispakket t.b.v. verwachtingspatroon.
Eenheid in communicatie met de gebruiker.

Een globaal projectplan verschaft bestuurders, investeerders en andere betrokkenen duidelijkheid over het
te doorlopen traject. Daarnaast is dit plan bedoeld om
inzicht te geven in het gebruik en de ﬁnanciële en technische haalbaarheid.
De volgende elementen horen in het globale projectplan thuis:
• Prognose van het gebruik
De centrale vraag is: wat is het verwachte gebruik van
het overstappunt en daarmee de bijdrage aan de doelen die met het overstappunt worden nagestreefd?

Om een goed beeld te geven komt er bij dit planconcept een redelijk gedetailleerd voorontwerp van het
overstappunt en de eventuele faciliteiten. Dit kan
eventueel de vorm krijgen van een maquette en/of
een artist impression. Hoewel het ontwerp gedurende
het planproces nog zeker zal veranderen, geeft dit
voorontwerp vast richting in de discussie rond het
overstappunt. Daarnaast helpt een tastbaar beeld van
het geplande terrein het planproces te versnellen of
op gang te houden.
• Financieel plan
In dit stadium bevat het ﬁnanciële plan een globale
kosten-batenanalyse (of multicriteria-analyse, zie ook
hoofdstuk 3) voor het te realiseren overstappunt. Bij
de kosten gaat het zowel om de investerings- als om
de exploitatiekosten. De baten bestaan uit directe
baten (zoals inkomsten uit parkeergelden, subsidies
en bijdragen door derden) en indirecte baten: tijdwinst en/of besparing op de reiskosten voor automobilisten, verbetering van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van het doelgebied, vaak een binnenstad.
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• Marketing- en communicatieplan
Om het een succes te laten worden, moet het overstappunt voldoende aandacht in de media krijgen. Alleen daarmee is te bereiken dat automobilisten hun
reispatroon aanpassen en van het overstappunt gebruik gaan maken. Dit vraagt de nodige inspanningen
op het gebied van marketing en communicatie.
De genoemde elementen worden in de volgende hoofdstukken nader toegelicht.

8

3) Uitwerken projectplan
In deze fase worden de verschillende onderdelen van
het globale projectplan verder uitgewerkt. Het is de bedoeling dat dit resulteert in een overeenkomst die
wordt getekend door alle betrokken partijen (bestuurlijk en anderszins). De overeenkomst bevat de gemaakte
afspraken en toezeggingen omtrent de realisatie en exploitatie van het overstappunt. De activiteiten tijdens
deze fase zijn:
• uitwerken ﬁnancieel plan
Doel is te komen tot een sluitende regeling voor de ﬁnanciering van de bouw en exploitatie van het overstappunt.
• inventariseren ruimtelijke procedures en vergunningen
De praktijk laat zien dat de volgende wetten van toepassing kunnen zijn op de aanleg van een overstappunt: de Wet op Ruimtelijke Ordening (bestemmingsplan), Woningwet, Wet milieubeheer, Wet bodembescherming en Wet geluidhinder. Afhankelijk van de
omvang van het totale project kan het noodzakelijk
zijn een MER op te stellen.
• uitwerken ontwerp en inrichting
In het deﬁnitieve ontwerp van het overstappunt moeten in ieder geval de volgende aspecten te vinden zijn:
infrastructuur en parkeervoorzieningen, verblijfsruimte en voorzieningen en de bewegwijzering. Met
name in hoofdstuk 6 wordt in details op deze aspecten ingegaan.
• uitwerken marketing- en communicatieplan
Het uitgewerkte marketing- en communicatieplan
beschrijft de gehele marktstrategie: op welke wijze
wordt ingespeeld op de kenmerken en wensen van de
markt en de doelgroepen.
4) Realisatie
Wanneer de ﬁnanciering rond is en de benodigde vergunningen zijn verkregen, kan de realisatie beginnen.
In deze fase moet het volgende gebeuren:
• het bouwen van het nieuwe overstappunt of het aanpassen van een bestaand overstappunt;
• het aanpassen van toe- en afvoerwegen en andere
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infrastructurele maatregelen, bijvoorbeeld voor de
doorstroming voor het openbaar vervoer;
• het aanbrengen van wegwijzers;
• marketing en communicatie.
De start van de bouw is een belangrijk moment in de
communicatie, omdat het overstappunt nu voor het publiek een tastbare vorm krijgt. Dit moment is aan te grijpen om automobilisten aan het idee te laten wennen
dat een reis via het overstappunt een aantrekkelijk alternatief kan worden. Het is belangrijk de communicatie rond het te realiseren overstappunt zoveel mogelijk
centraal te sturen en redenen voor negatieve berichtgeving te vermijden.
5) Exploitatie
Na de opening van een overstappunt zal blijken of dit
succesvol is. Pas dan wordt duidelijk of mensen daadwerkelijk bereid zijn hun reispatroon aan te passen en
van het overstappunt gebruik gaan maken. De invloed
van een nieuw overstappunt op de onderliggende verkeersproblemen is in de eerste jaren na opening doorgaans beperkt. Ervaringen met bestaande P+R-terreinen en transferia leren dat automobilisten eerst moeten
wennen aan de aanwezigheid van het nieuwe reisalternatief. Na deze gewenningsperiode trekt een overstap-

punt in de meeste gevallen steeds meer automobilisten.
Gemiddeld duurt het twee tot vijf jaar voordat het gebruik zich stabiliseert. Dit laten de gebruikscijfers zien
van onder andere de transferia Groningen Noorddijk en
Amsterdam Arena (zie ook hoofdstuk 12).
6) Evaluatie
Veel overstappunten worden deels geﬁnancierd met
overheidsgeld. Op enig moment is het nodig te verantwoorden of deze middelen effectief en efﬁciënt zijn ingezet. Bij deze evaluatie zijn de volgende vragen van belang:
• Hoe functioneert het overstappunt?
• Hoe groot is het gebruik?
• Wat zijn de effecten hiervan op de mobiliteit en de bereikbaarheid?
• Treden er ongewenste effecten op?
Een jaarlijkse evaluatie is eigenlijk onvoldoende. Vooral
in de beginperiode tot ongeveer een jaar na openstelling is continue monitoring gewenst. Dan is tijdig in te
spelen op eventuele gebreken in de inrichting en het
onderhoud en op bijvoorbeeld effecten van communicatie- en wervingsacties.
Bij de eindevaluatie worden de bereikte effecten afgezet
tegen de doelen die op voorhand waren geformuleerd.
Deze eindevaluatie kan pas geruime tijd na de opening
van het overstappunt plaatsvinden. Dit omdat de praktijk uitwijst dat het gebruik van een overstappunt in de
eerste jaren meestal langzaam op gang komt.
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9 H E T

P R O J E C T T E A M

M O G E L I J K E

E N

P A R T N E R S

In de beginfase van het hele proces zal de initiatiefnemer een projectteam samenstellen en een projectmanager aanwijzen die verantwoordelijk wordt voor de realisatie van het overstappunt. Daarvoor is het goed te inventariseren welke expertise en betrokkenheid de relevante medewerkers en bestuurders hebben. Ervaringen
met bestaande overstappunten wijzen namelijk uit dat
visie, inzet en motivatie van betrokken beleidsmedewerkers en direct betrokken bestuurders noodzakelijk is
om het vaak langdurige planproces tot een goed einde
te brengen.

telijk, ﬁnancieel, procesmatig en inhoudelijk. Als de betrokkenheid ontbreekt, zullen partijen weinig energie steken in de realisatie van een overstappunt.
Iemand die weinig betrokken is, laat bijvoorbeeld verstek
gaan bij vergaderingen of komt afspraken niet na. Dit
hangt dus sterk af van de personen in het projectteam.
Persoonlijke betrokkenheid is belangrijk omdat de
leden van het projectteam in hun eigen organisatie de
ambassadeurs zijn voor het te realiseren overstappunt.
Bij de start van het proces is het daarom goed om op
een rij te zetten welke spelers bij het proces betrokken
zijn en welke doelen en belangen zij hebben bij het
overstappunt. Hiermee zijn eventuele tegenstellingen
tussen partijen snel boven tafel te krijgen.
Partijen en hun belangen

Persoonlijke betrokkenheid

Persoonlijke betrokkenheid (‘commitment’) betekent instemming, draagvlak en persoonlijk engagement van degenen die de betrokken partijen bij het project vertegenwoordigen. Deze betrokkenheid kan op vele manieren tot
uiting komen, bijvoorbeeld politiek-bestuurlijk en amb-
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Het is een taak van de initiatiefnemer om de relevante
partijen en hun belangen in kaart te brengen. Daarbij
komen minimaal de volgende vragen aan bod:
• Welke partijen worden bij het proces betrokken en in
welke fase?
• Wat is hun doel en hun belang bij het project?
• Welke bijdrage is van de partijen te verwachten in het
ontwikkelingstraject (ﬁnancieel, maar ook wat betreft
de inzet)?
• Op welk moment is hun belang relevant?
• Wat zijn hun taken en verantwoordelijkheden?
Win-winsituatie

Niet iedere partij hoeft hetzelfde doel of belang te hebben, als de doelen en belangen maar niet strijdig met

elkaar zijn. Een win-winsituatie bindt partijen aan een
proces, omdat ieder daarbij een belang heeft, of dat nu
een ﬁnancieel, beleidsmatig en/of politiek-bestuurlijk
belang is. Een treffend voorbeeld is de aanwezigheid
van McDonalds op twee transferia, Leiden ’t Schouw en
Arnhem Gelredome. Hoewel doelen en belangen van
betrokken overheden en McDonalds niet hetzelfde zijn,
proﬁteren zij beiden van elkaars inspanningen om van
deze transferia een succes te maken.
De betrokkenheid is bij de start van het project (in de
initiatieffase) vaak groot, omdat dan alleen de hoofdlijnen bekend zijn. Moeilijker is het om dit gevoel vast te
houden, bijvoorbeeld door goede interne en externe
communicatie. Een korte doorlooptijd van het proces
kan hierbij helpen: er vinden dan weinig persoonlijke
wisselingen plaats en door de tijdsdruk blijft de vaart in
het proces. Een korte doorlooptijd heeft wel enig risico,
bijvoorbeeld wanneer beslist wordt op basis van beperkte informatie, maar de tijd ontbreekt om aanvullende gegevens te vergaren.
Een overstappunt dat in korte tijd is gerealiseerd is het
transferium Arnhem Gelredome. Er was weinig tijd
voor het planproces, omdat de bouw van het stadion
snel af moest zijn, met het oog op de Europese Kampioenschappen Voetbal (2000).
Mogelijke belanghebbenden

In de eerste plaats horen de betrokken wegbeheerders
in het projectteam: gemeenten, provincies en/of Rijkswaterstaat. De initiatiefnemer van het overstappunt
kan daarnaast overwegen ook anderen uit te nodigen
om in het projectteam zitting te nemen, zoals: vertegenwoordigers van betrokken vervoerbedrijven, ondernemers en andere direct of indirect betrokken organisaties
en belangengroeperingen. Hierna volgt een overzicht
van de partijen die het meest relevant zullen zijn en hun
eventuele beweegredenen om actief bij te dragen aan
de realisatie en exploitatie van een overstappunt.
a) Gemeenten. In veel gevallen heeft de gemeente het
probleem en ligt het daarmee voor de hand dat de gemeente ook initiatiefnemer is. Veel overstappunten
worden immers ontwikkeld om de bereikbaarheid en
leefbaarheid in met name stadscentra te verbeteren.
Daarnaast is de grond waarop het overstappunt gepland is, vaak in eigendom van de gemeente. Hierdoor kan deze, bijvoorbeeld via bestemmingsplannen, een belangrijke stem in het proces hebben. Het
proces zal het soepelst verlopen wanneer probleemeigenaar, initiatiefnemer en grondeigenaar in dezelfde partij vertegenwoordigd zijn.

b) Provincies en kaderwetgebieden. Vanwege hun
verschillende rollen zijn provincies en kaderwetgebieden in het algemeen belangrijke partners bij de
realisatie van overstappunten:
1. Ze vertalen de landelijke beleidskaders naar het
regionale niveau, waarbij ze de beleidskaders aangeven voor de ruimtelijke ordening en verkeer en
vervoer. Vanuit die positie kunnen ze een initiërende rol spelen bij de realisatie van overstappunten.
2. Binnen hun werkgebied zijn ze opdrachtgever en
subsidieverlener van het openbaar vervoer. Hun
rol is dus belangrijk bij aanpassingen van het OVaanbod die eventueel nodig zijn om bij het overstappunt hoogwaardig openbaar vervoer te kunnen aanbieden.
3. Als beheerder van provinciale wegen zijn provincies, net als Rijkswaterstaat, een belangrijke partner bij de realisatie van overstappunten, omdat de
aanleg meestal aanpassingen in het wegennet
vergt.
4. Ze zijn als budgetbeheerder voor de gebundelde
doeluitkering (GDU) verantwoordelijk voor de verdeling van ﬁnanciële middelen voor nieuwe infrastructuur, waaronder overstappunten. Daardoor
kunnen ze grote invloed uitoefenen op de realisatie. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat verstrekt sinds het einde van de proef namelijk geen
speciﬁeke subsidies meer.
De kaderwetgebieden spelen op dit terrein overigens de
hoofdrol. Zij ondervinden namelijk, als grote verstedelijkte agglomeraties, zelf de grootste nadelige gevolgen
van het toenemende autoverkeer. Daarnaast hebben de
kaderwetgebieden een relatief groot aandeel in de OVsubsidies en GDU-gelden. Ze beschikken dus over meer
ﬁnanciële middelen om overstappunten te realiseren.
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elkaar stroken. Zo was, zoals eerder genoemd, NS
Reizigers terughoudend over de transferia in Hoorn
en Sittard, omdat dit naar verwachting in de spits tot
nog meer treinreizigers zou leiden in treinen die al
erg vol zitten. NS Vastgoed bleek wel bereid om
grond te verhuren voor de transferia, zij het tegen
een marktconforme prijs. De initiatiefnemers klaagden over de prijs met als argument dat NS zelf ook
proﬁteert van de extra reizigers via de transferia,
waarop NS Vastgoed antwoordde dat niet zij maar
NS Reizigers hiervan proﬁjt heeft.

c) Rijkswaterstaat. De rijkswegen vallen onder de verantwoordelijkheid van de regionale directies van
Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat heeft het initiatief
genomen voor de eerste transferia om daarmee de
ﬁles rond de grote steden aan te pakken en de economische centra beter bereikbaar te maken. In het
kader van de eerder genoemde proef zijn in de periode 1992-2002 in totaal negen transferia gerealiseerd.
De minister van Verkeer en Waterstaat heeft het voornemen veel taken en bevoegdheden op het gebied
van verkeer en vervoer te decentraliseren, met als belangrijke maatregel het verhogen van de GDU-grens.
Dat betekent een andere rol voor de regionale directies van Rijkswaterstaat. Zij zullen als wegbeheerder
wel betrokken blijven bij overstappunten langs rijkswegen, maar geen initiatief meer nemen op dit punt.
d) ANWB. Met zijn omvangrijke achterban van automobilisten is de ANWB gezien de uitstraling een organisatie om rekening mee te houden. Recent publiceerde de ANWB een visie op P+R-terreinen. De organisatie vindt dat P+R-terreinen vooral functioneel
en praktisch moeten zijn. Verder moet de vraag leidend zijn bij de realisatie van overstappunten. Een
netwerk van kleine en grote overstappunten komt
volgens de ANWB het best tegemoet aan deze vraag.
e) NS. Medewerking van NS is essentieel bij de realisatie van nieuwe overstappunten nabij stations. Er zijn
treinverbindingen met voldoende capaciteit en een
hoge frequentie nodig om de automobilist een aantrekkelijk alternatief te bieden. Door de opsplitsing
van NS zijn bij de inrichting van een overstappunt
verschillende bedrijfsonderdelen betrokken, te
weten: NS Reizigers, NS Vastgoed en NS Stations.
Het kan lastig zijn dat de ambities of doelstellingen
van de verschillende NS-onderdelen niet altijd met
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f) Stads- en streekvervoerbedrijven. Net als NS Reizigers proﬁteren de stads- en streekvervoerbedrijven
van het toegenomen OV-gebruik na opening van een
overstappunt. Dit is vooral lucratief wanneer zij de
extra reizigers met het bestaande aanbod kunnen
vervoeren. Moet het aanbod hiervoor worden uitgebreid dan zullen de vervoerbedrijven minder bereid
zijn om een overstappunt te gaan bedienen. Hun bereidheid hangt dan af van de extra bijdrage voor de
nieuwe OV-verbinding en de verwachte kostendekking van die lijn.
g) Lokale middenstand. De lokale middenstand kan
een signalerende, stimulerende of initiërende rol
spelen wanneer hun bedrijven structureel slecht bereikbaar zijn door het intensieve autoverkeer. Het
contact kan bijvoorbeeld via een ondernemersvereniging verlopen. Zo draagt de middenstand van Groningen ﬁnancieel bij aan de exploitatiekosten van de
P+R-Citybus in Groningen. De lokale middenstand
zou wel beperkingen kunnen willen opleggen aan te
ontwikkelen commerciële activiteiten bij een transferium.
h) Omwonenden en andere belangengroeperingen.
Direct omwonenden hebben een groot belang bij
een overstappunt, al zullen zij er zelf misschien geen
gebruik van maken. Inwoners van een binnenstad
proﬁteren van de realisatie van een overstappunt,
als het autoverkeer vermindert en hun omgeving
leefbaarder wordt. Daarnaast krijgen mensen die
rond het nieuwe overstappunt wonen met extra
(auto)verkeer te maken. Deze en andere belangengroeperingen kunnen het verloop van het proces
met name tijdens inspraakprocedures sterk kunnen
beïnvloeden. Daarom is het raadzaam hen al in een
vroeg stadium bij het proces te betrekken. Dat kan
bijvoorbeeld door omwonenden in de startfase goed
te informeren over het verloop van de procedure en
aan te geven wanneer er momenten van inspraak of
consultatie zijn.

P R O G N O S E

Een belangrijke stap is het maken van een prognose van
het gebruik van een toekomstig overstappunt. Hiervoor
zijn verschillende methoden beschikbaar. Drie veelgebruikte methoden zijn:
a) reiskostenverhouding
b) verkeersmodellen
c) marktonderzoek

V A N H E T 10
G E B R U I K

Om een keus te maken tussen deze methoden zal de gewenste betrouwbaarheid van de prognoses moeten
worden afgezet tegen de te maken kosten. Uiteraard
speelt ook mee hoe omvangrijk de investeringen in het
overstappunt zijn.
a) Reiskostenverhouding
Een goedkope, maar onbetrouwbare methode om het
gebruik van een overstappunt te voorspellen is het vergelijken van reiskosten, waarin de reistijden zijn meegerekend.
Voor een aantal belangrijke herkomst-bestemmingsverbindingen zijn vrij makkelijk de reistijd en reiskosten
per auto te berekenen. Deze gegevens zijn af te zetten
tegen de reistijd en reiskosten voor de alternatieve
route via het overstappunt, waarbij een deel van de reis
met het openbaar vervoer verloopt.
Uit de vergelijking is af te leiden hoeveel automobilisten
naar verwachting gebruik zullen maken van het overstappunt. Hierbij geldt dat een kortere reistijd en lagere
reiskosten bij een rit via het overstappunt leidt tot een
intensief gebruik. Is de reistijd via het overstappunt
echter meer dan anderhalf maal zo lang als de reistijd
per auto, dan neemt het gebruik van het overstappunt
snel af tot nul.
In de praktijk blijken de reistijden overigens minder
zwaar te wegen bij de keuze om via een overstappunt te
reizen dan bijvoorbeeld de moeite die het kost om een
parkeerplaats te vinden op de plek van bestemming (zie
ook paragraaf 2.3; 2.4 en 3.2.)
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b) Verkeersmodellen
Diverse gespecialiseerde adviesbureaus beschikken
over regionale verkeersmodellen. Na een eventuele actualisatie zijn deze te gebruiken om de effecten van de
bouw van een overstappunt op verschillende locaties
op de verkeersstromen door te rekenen. Deze methode
geeft inzicht in het te verwachten gebruik van het overstappunt en in de beperkte invloed van het overstappunt op ﬁles en bereikbaarheidsproblemen.
De kwaliteit van de uitkomsten hangt sterk af van de
kwaliteit van het model. De ouderdom van het model
en de aannames waarmee wordt gewerkt, geven daar
enig zicht op. Afhankelijk van de concrete onderzoeksvragen en de aanpassingen van het model komt het gebruik van verkeersmodellen op een kostenpost van 10
duizend tot 80 duizend euro.

c) Marktonderzoek
Het beste en betrouwbaarste inzicht is te krijgen via
marktonderzoek. Dat is wel een relatief dure methode: de
kosten bedragen minimaal 30 duizend euro. Een enquête
is handig om de wensen en mening van automobilisten
te inventariseren omtrent een overstappunt en het reizen
met het openbaar vervoer in speciﬁeke omstandigheden.
Bovendien kan direct aan automobilisten worden gevraagd of en onder welke voorwaarden zij gebruik willen
maken van het toekomstige overstappunt .
Standaard begint een marktonderzoek naar het potentieel van een overstappunt met het registreren van kentekens van auto’s die op de relevante herkomst-bestemmingverbindingen rijden. Via de Rijksdienst voor het
Wegverkeer zijn de bijbehorende persoonsgegevens op
te vragen. Aan de bestuurders wordt vervolgens gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. Het onderzoek zelf bestaat vaak uit een vragenlijst die telefonisch
of schriftelijk wordt afgenomen. Bij een telefonische enquête horen de onderzoekers wel eerst schriftelijk toe-
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stemming van de respondenten te krijgen. Deze opzet is
op diverse manieren aan te vullen of uit te breiden, bijvoorbeeld door vragenlijsten uit te delen op relevante
plaatsen waar veel automobilisten komen.
De grootste onzekerheid bij dit onderzoek is dat uiteindelijk maar een klein deel van de automobilisten aan
het onderzoek wil deelnemen. Een uitval van 85 procent is geen uitzondering, waardoor de representativiteit van het onderzoek onder druk komt te staan.
Daarnaast is het onzeker of automobilisten die tijdens
de enquête aangeven dat zij via het overstappunt zullen
reizen, dit in de praktijk ook daadwerkelijk gaan doen.
Gemiddeld blijkt slechts de helft tot een kwart van deze
automobilisten hun voorspelling uit te voeren.
Minimale omvang
Op basis van het verwachte gebruik van het overstappunt is te bepalen welke omvang minimaal noodzakelijk is. Een vuistregel daarbij is dat het werkelijke gebruik van het overstappunt, afhankelijk van aanvullende maatregelen, tussen de 25 en 50 procent bedraagt
van de geschatte vervoerpotentie. Het werkelijke gedrag van mensen wijkt namelijk nogal af van de antwoorden die ze bij een onderzoek over het gedrag
geven. Het gedrag verschilt ook met de veronderstellingen waarop verkeersmodellen zijn gebaseerd.
Verder blijkt het daadwerkelijke gebruik van een
nieuw overstappunt in de eerste jaren ver achter te
blijven bij de prognoses. Overstappunten kennen een
aanloopperiode van drie tot vijf jaar, daarna gaan ze
pas succesvol functioneren. Het is dan ook verstandig
te kiezen voor een modulaire opbouw waarbij de capaciteit van het overstappunt in een later stadium eenvoudig uit te breiden is. Een groot transferium dat grotendeels leeg is zorgt voor veel ongewenste publiciteit
en dat is te voorkomen wanneer het overstappunt relatief klein begint.

Netwerk overstappunten
Veelal wordt naar één ovestappunt tegelijk gekeken. Meer en
meer (zie ook Groningen) is sprake van meedere
overstappunten. Met name de Duitse praktijk wijst zelfs op
een netwerk van overstappunten. Een recente
afstudeerscriptie stelde dat: "Hoewel de aandacht in het
recente verleden vooral uitgegaan is naar grotere kwalitatief
hoogwaardige overstappunten zou de aandacht beter
verschoven kunnen worden naar een netwerk van vele kleine
functionele overstappunten"
bron: Succesvolle Overstappunten, Sebastiaan van der Kooy, 24 mei 2004,
NHTV/RWS-AVV, afstudeerscriptie

R A N D V O O R W A A R D E N 11
Een aantal essentiële randvoorwaarden hebben expliciete aandacht nodig om het overstappunt succesvol te
maken. Het gaat hierbij om:
a) noodzakelijk ﬂankerend beleid;
b) vergunningen;
c) grondverwering en bodemgesteldheid;
d) planologische randvoorwaarden.
a) Flankerend beleid
Voor het slagen van een P+R-terrein of transferium is
het belangrijk dat de betrokken overheden het gebruik
ervan stimuleren met ﬂankerende beleidsmaatregelen.
Daarbij valt te denken aan:

overstappunt. Anders is het wanneer een overstappunt aan een bestaand OV-traject ligt.
• Parkeerbeleid. Bij sturend parkeerbeleid zijn de
maatregelen doorgaans gericht op:
- het aanbod van parkeervoorzieningen (aantal parkeerplaatsen en situering ervan); óf
- het gebruik van parkeervoorzieningen (parkeerduurbeperking, betaald parkeren waaronder ﬁscalisering en regelingen voor belanghebbenden).

• Afstemming van het OV-aanbod. Het openbaar vervoer zal een rechtstreekse verbinding moeten hebben
met de belangrijkste bestemmingen van de automobilisten waarvoor het overstappunt bedoeld is. Deze
automobilisten willen naast de overstap op het overstappunt niet nog eens overstappen om hun eindbestemming te bereiken. Dat zou de animo om via het
overstappunt te reizen sterk reduceren.
Daarnaast moet het openbaar vervoer frequent, minimaal één keer per kwartier, rijden om lange
wachttijden te voorkomen. Een dergelijke frequente
lijn is kenmerkend voor P+R-systemen rond steden
als Groningen, Leiden en Utrecht. Om zo’n hoge frequentie aan te kunnen bieden, moeten voldoende
mensen gebruikmaken van het openbaar vervoer.
Dit is in de praktijk moeilijk wanneer het openbaar
vervoer alleen bedoeld is voor gebruikers van het

Dat het voeren van stringent parkeerbeleid belangrijk
kan zijn voor het slagen van een overstappunt is wel gebleken in Groningen. Het transferium Groningen Noorddijk werd pas populairder bij automobilisten nadat de gemeente Groningen in de binnenstad een hoger parkeertarief had ingevoerd en het aantal parkeerplaatsen had
verminderd. Een vergelijkbare ontwikkeling was te zien
bij het transferium Arnhem Gelredome.
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• Ontwikkelingen op de bestemming. Bij de planvorming is het ook goed te bekijken welke ontwikkelingen er op de voornaamste bestemming(en) van het
overstappunt plaatsvinden of al gepland zijn en welke
invloed deze kunnen hebben op het gebruik van het
toekomstige overstappunt. Het kan bijvoorbeeld gunstig zijn als bedrijven die van plan zijn in het centrum
van een gemeente te investeren, gestimuleerd worden om hun werknemers en/of bezoekers gebruik te
laten maken van het overstappunt.

aantrekkelijk zijn om op deze locatie een overstappunt
te realiseren, afhankelijk van de aard en omvang van de
verontreiniging. In andere gevallen kan de bodemverontreiniging juist belemmerend zijn voor de realisatie
van een overstappunt.
Dit laatste was het geval bij het transferium Utrecht
Westraven. De ontwikkeling van dit transferium heeft
enkele jaren stilgelegen, mede door de aanwezigheid
van tanks van Shell op het terrein waar het transferium
oorspronkelijk gepland was. Omdat de grond hierdoor
erg vervuild was en het veel tijd en geld zou kosten om
de grond te saneren, is uiteindelijk voor een andere locatie gekozen.
d) Planologische randvoorwaarden
Wat de planologische kanten betreft is een eerste voorwaarde: een locatie van voldoende omvang. Daarnaast
gaat de voorkeur uit naar locaties waar een overstappunt zou passen in de visie en/of het bestemmingsplan.
Hier kost het minder tijd en moeite om een overstappunt te realiseren. Dit is vaak het geval wanneer parkeerplaatsen bij stations worden opgewaardeerd tot
P+R-terreinen.

b) Vergunningen
Welke vergunningen precies van toepassing zijn hangt
af van de locatie en de gemeente. De praktijk wijst uit
dat de volgende wetten van toepassing kunnen zijn bij
de realisatie van een overstappunt:
• Wet op de ruimtelijke ordening;
• Woningwet;
• Wet milieubeheer;
• Wet bodembeheer;
• Wet geluidhinder.
Afhankelijk van de aard en omvang van het totale project waarvan het overstappunt deel uitmaakt, kan het
noodzakelijk zijn een Milieueffectrapportage (MER) op
te stellen (zie voor een uitgebreide toelichting op de
MER: www.vrom.nl).
c) Grondverwerving en bodemgesteldheid
Wanneer de initiatiefnemer van het overstappunt niet
de eigenaar van het stuk grond is waar het overstappunt gepland is, dan kan de verwerving van de grond
een dure en langdurige aangelegenheid worden. Dit is
bijvoorbeeld het geval wanneer er een onteigeningsprocedure nodig is of wanneer sprake is van ernstige
bodemverontreiniging.
Als een locatie na bodemonderzoek volgens de Wet
Bodembeheer verontreinigd blijkt te zijn, kan het soms
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Voorziet het bestemmingsplan niet in de aanleg van
een overstappunt (of parkeerplaats), zoals bij een aantal transferia het geval was, dan zal het bestemmingsplan moeten worden aangepast. Dat brengt meer onzekerheden met zich mee .

F I N A N C I E R I N G E N
E X P L O I T A T I E
12.1 Investeringen voor realisatie

De realisatie van een overstappunt brengt kosten met
zich mee voor:
• het verwerven van de grond;
• de aanleg van toe- en afvoerwegen;
• de parkeervoorziening en faciliteiten.
De grondverwerving en de ontsluiting zijn beide doorgaans grote kostenposten, maar dat zal per locatie sterk
verschillen. Als het bijvoorbeeld mogelijk is een locatie
te kiezen waarvan de grond al in bezit is, betekent dit
een aanzienlijke kostenbesparing.

Een aandachtspunt bij de ontsluiting van een overstappunt is dat automobilisten op een veilige en snelle ma-
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nier naar de locatie kunnen rijden. Dit heeft gevolgen
voor zowel de aanleg van toe- en afvoerwegen als voor
de bewegwijzering naar het overstappunt. Hoe hoog
deze investeringen uitvallen, hangt sterk af van de mate
waarin gebruik te maken is van bestaande weginfrastructuur. Voor de hoogte speelt ook mee in hoeverre
nieuwe busbanen en aanverwante infrastructuur noodzakelijk zijn om het openbaar vervoer op de weg snel en
regelmatig te laten doorstromen.
Uiteraard heeft ook de omvang van de parkeervoorziening een grote invloed op de kosten. Globale schetsontwerpen van het overstappunt en de gewenste voorzieningen geven een eerste indruk van de kosten voor de
realisatie van het project. Maar eventueel is in eerste instantie uit te gaan van een richtbedrag van 15 duizend
euro per parkeerplaats.
Hoe duur de aanleg exact wordt, hangt van zeer veel
factoren af. Een grove indicatie is te krijgen door het gewenste aantal parkeerplaatsen te vermenigvuldigen
met 1.500 euro (bij parkeerterreinen op maaiveld) tot
15 duizend euro (bij een gebouwde voorziening). De
kosten van de aanleg zijn soms te beperken door aanpalende terreinen mee te ontwikkelen en deze uit te geven
voor projectontwikkeling. Ook is het mogelijk dat partijen die direct belang hebben bij de realisatie van het
overstappunt, bereid zijn bij te dragen in de kosten. Zo
heeft Q-Park als exploitant van het transferium bij Sittard de investeringskosten van dit transferium voor 25
procent geﬁnancierd.
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12.2

Kosten en opbrengsten exploitatie

Met de exploitatie van een overstappunt zijn de volgende kosten gemoeid:
• de inzet van service- en beveiligingsmedewerkers;
• nutsvoorzieningen;
• het beheer en onderhoud van voorzieningen;
• communicatie en promotie;
• de exploitatie van het openbaar vervoer.
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Met name voor de transferia die tussen 1992 en 2002
zijn gebouwd, geldt dat de bijdragen van gebruikers en
eventuele andere baten niet toereikend zijn om de exploitatiekosten te dekken. Dit is ook niet per se noodzakelijk. Het overstappunt dient namelijk ook maatschappelijke belangen die de inzet van publieke middelen
kunnen rechtvaardigen, zoals:
• het verbeteren van de bereikbaarheid van steden en
economische centra door het verminderen van verkeersopstoppingen;
• het verminderen van het autogebruik, met een gunstig effect op milieubelasting, energieverbruik, en verkeersveiligheid;
• het aantrekkelijker maken van binnensteden;
• het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer.

12.3

Financiering en subsidie

De mogelijkheden voor subsidie zijn in de praktijk beperkt. Het proefproject transferia dat ﬁnancieel gesteund werd door het ministerie van Verkeer en Waterstaat is inmiddels afgesloten. Dit betekent dat transferia
net als P+R-terreinen geﬁnancierd moeten worden vanuit de GDU (= gebundelde doeluitkering).
Private investeerders
In de meeste gevallen zullen lokale of regionale overheden de bouw van een overstappunt dus ﬁnancieren
vanuit de GDU-gelden. Soms is private of publiek-private ﬁnanciering (PPS) mogelijk. Dit hangt onder andere
sterk af van:
• het belang dat ondernemers hebben bij een overstappunt, bijvoorbeeld betere bereikbaarheid van de binnenstad;
• verdere ontwikkelingen op de locatie, bijvoorbeeld de
mogelijkheid om een horecagelegenheid te exploiteren;
• de aanwezigheid van eventuele belanghebbende ondernemingen of organisaties, denk aan een groot
evenementencentrum zoals de Jaarbeurs in Utrecht;
• het verwachte gebruik van het overstappunt.

Ook de exploitatie van een overstappunt kost geld.
Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor personeel, beheer en onderhoud, en communicatie en marketing.
Inkomsten
Tegenover de kosten staan ook inkomsten. Deze kunnen bestaan uit:
• parkeergelden;
• vergoeding voor een vergunning om bijvoorbeeld een
horecavoorziening te mogen uitbaten;
• reclame;
• vergoeding voor extra passagiers door de OV-exploitanten;
• bijdragen van derden: zo draagt de lokale middenstand ﬁnancieel bij in de exploitatiekosten van de
Citybus in Groningen.
Bij de keuze om deze inkomstenbronnen ook daadwerkelijk te benutten, is het steeds de vraag wat het gevolg
van deze beslissing is voor het gebruik en daarmee het
effect dat met het overstappunt wordt bereikt. Het heffen van parkeergelden zal bijvoorbeeld leiden tot een
lager gebruik, waardoor de bijdrage van het overstappunt aan de doelstellingen ook kleiner zal zijn.
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Een overstappunt dat deels met private gelden is geﬁnancierd is het transferium Sittard. Toen bleek dat zonder inbreng van derden de initiële kosten voor dit transferium niet gedekt konden worden, heeft Rijkswaterstaat Q-Park benaderd. In ruil voor het recht om deze
parkeervoorziening te mogen exploiteren heeft Q-Park
25 procent van de investeringskosten voor haar rekening genomen.
In het algemeen zijn de mogelijkheden voor een PPSconstructie echter beperkt, omdat de betrokken overheid meestal niet in staat is garanties te geven voor het
toekomstige gebruik en daarmee het rendement van de
parkeervoorziening.

12.4 Exploitatievormen

Met uitzondering van de P+R-terreinen bij de grote stations liggen de meeste overstappunten op een locatie
die niet interessant is voor commerciële uitbating. De
exploitatie komt daardoor meestal voor rekening van
de gemeente. De gemeente kan de exploitatie van het
overstappunt aanbesteden. Er is geen bezwaar tegen
het uit handen geven van de exploitatie, als er maar
goede afspraken te maken zijn en er vertrouwen is dat
de afspraken zullen worden nagekomen.

Een ander criterium is dat de totale reiskosten die automobilisten maken wanneer zij reizen via een overstappunt niet hoger mogen zijn dan de reiskosten van de
reis per auto. Om deze kosten eenvoudiger te vergelijken is het aan te raden om één tarief te hanteren voor
gebruik van het overstappunt en het aansluitende
openbaar vervoer. Belangrijk bij het vaststellen van dit
tarief is te realiseren dat veel automobilisten de vaste
kosten van de auto, waaronder onderhoud en slijtage
van banden, buiten beschouwing laten bij het berekenen van hun reiskosten.
Combikaarten
Bij transferia worden vaak combikaarten gebruikt voor
het parkeren en het vervolgvervoer (vaak tegen verlaagd
tarief) met bus, tram of metro. Zo’n eenheidstarief wordt
ook gehanteerd voor bijvoorbeeld de Winkelexpress
Utrecht en de Citybus Groningen. In de ogen van de gebruikers heeft dit een meerwaarde, omdat zij dan geen
strippenkaart hoeven te kopen. Een combikaart heeft
ook als voordeel dat eventuele drempels voor parkeerhefﬁngen worden verlaagd of weggenomen.

Zo heeft McDonalds met Rijkswaterstaat en het Gelredome afgesproken toezicht te houden op het beheer en
onderhoud van het transferium-terrein in ruil voor een
tegemoetkoming in de kosten. Doordat de ﬁlialen van
McDonalds franchise-vestigingen zijn, voelt de eigenaar een sterke betrokkenheid bij zijn omgeving. En in
Sittard heeft Q-Park er, als exploitant en medeﬁnancier
van dit transferium, ﬁnancieel belang bij om de gebruikers zo goed mogelijk van dienst te zijn.
12.5

Tariefstelling

Afhankelijk van de doelstelling is een parkeertarief te
heffen. Een parkeerhefﬁng wordt behalve vanuit kostenoverwegingen ook ingevoerd om oneigenlijk gebruik
van het overstappunt te ontmoedigen. Het vaststellen
van de hoogte van het parkeertarief kan aan de hand
van verschillende criteria gebeuren.
Een eerste criterium is dat het parkeertarief op het overstappunt in ieder geval niet hoger mag zijn dan het parkeertarief op de eindbestemming. Zo bleef het gebruik
van het transferium Arnhem Gelredome in eerste instantie achter bij de verwachtingen, omdat het voor potentiële gebruikers ﬁnancieel aantrekkelijker was om de
auto in de binnenstad en niet bij het transferium te parkeren.

De P+R-terreinen waren meestal gratis. De laatste jaren
is er bij de grotere stations echter een sterke tendens
naar betaald parkeren om oneigenlijk gebruik van het
P+R-terrein tegen te gaan. Wie een treinkaartje koopt
kan tegen een lager tarief parkeren. Treinreizigers moeten hiervoor bij het loket wel een speciale uitrijkaart
kopen.
Kennismakingsacties
In het begin worden meestal speciale kennismakingsacties gehouden om het overstappunt te introduceren
en het gebruik ervan te stimuleren. Het gebruik is verder te promoten met voordelige abonnementen. Naast
een kostenvoordeel is een abonnement voor gebruikers
ook praktisch, omdat zij niet iedere keer opnieuw hoeven af te rekenen. Voor de exploitant van het overstappunt heeft een abonnement onder andere als voordeel
dat er meer binding is met de gebruikers.
12.6

Bijdrage gebruikers

Een belangrijke bron van inkomsten zijn uiteraard de
parkeertarieven. Er zijn geen richtlijnen te geven over
de vorm en hoogte van deze tarieven, maar enkele aanbevelingen zijn wel mogelijk:
• Het tarief moet eenvoudig zijn. De voorkeur gaat
daarbij uit naar één kaartje dat voor zowel het parkeren als het aansluitende vervoer geldt, zoals bijvoorbeeld bij de Winkelexpress Utrecht, de P+R Citybus
Groningen en Stichting Stadsparkeerplan Leiden (zie
kader).
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• De som van parkeertarief en tarief voor de vervolgreis
met het openbaar vervoer naar de eindbestemming
moet lager zijn dan de kosten van het autogebruik.
Daarbij is het goed in de gaten te houden dat automobilisten vaak alleen denken aan de brandstofkosten
en eventueel parkeergelden en dus niet alle variabele
kosten in hun afweging meenemen.
• De vorm en hoogte van parkeertarieven moeten zodanig zijn dat oneigenlijk gebruik van het overstappunt
zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Bij het transferium Amsterdam Arena is dit op een omslachtige en
onduidelijke manier gerealiseerd. Gebruikers van dit
transferium moeten zich namelijk bij de informatiebalie melden, waar zij een gratis OV-kaartje ontvangen. Blijkt hun kaartje bij vertrek niet of ondeugdelijk
gestempeld te zijn, dan moeten zij het commerciële
tarief betalen in plaats van het goedkope tarief dat
voor transferiumgebruikers geldt.
• Abonnementen voor combinaties van parkeren en
vervoer maken een overstappunt extra aantrekkelijk
voor intensieve gebruikers en dragen tegelijkertijd bij
aan een intensiever gebruik van het overstappunt
door diezelfde gebruikers.
• Direct na de opening kunnen speciale tariefacties in
belangrijke mate bijdragen aan de bekendheid, het
gebruik en het imago van het overstappunt.

12.7 Verdere inverdienmogelijkheden

Afgezien van publieke middelen zijn er diverse partijen
die incidenteel of structureel kunnen meebetalen aan
de exploitatiekosten van een overstappunt:
• Werkgevers. Grote werkgevers met een kantoor in
het centrum van een stad zijn soms bereid structureel
bij te dragen aan de exploitatie. Dit kan in de vorm
van een ﬁnanciële bijdrage, maar bijvoorbeeld ook
door het afnemen van abonnementen voor het personeel. Zo kan het reizen via een overstappunt voor een
bedrijf een maatregel van vervoermanagement zijn.
• Organisatoren van evenementen. Congres- en evenementencentra, zoals de Jaarbeurs in Utrecht, kunnen baat hebben bij een overstappunt en daarom bereid zijn bij te dragen in aanlegkosten en exploitatie.
Dit laatste kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het aanbieden van gecombineerde parkeer-, OV- en toegangskaarten of door het betalen
van een vergoeding bij gebruik op speciﬁeke dagen.
• Middenstand. De lokale middenstand kan direct belang hebben bij het aanpakken van de verkeersproblemen in het winkelcentrum en wil dan wellicht
meebetalen aan in de exploitatie. Dit was bijvoorbeeld het geval in Leiden (Stichting Stadsparkeren
Leiden) en Groningen (P+R-Citybus).
• Restauratieve en andere voorzieningen. Ahankelijk
van de locatie en het soort overstappunt kan er behoefte zijn aan restauratieve voorzieningen. Daarnaast is ook te denken aan voorzieningen van algemene aard (kiosk, benzinestation) of voor toeristen
en/of recreanten (ﬁetsverhuur, speciaal vervoer). Van
de ondernemingen die in de gelegenheid worden gesteld om deze voorzieningen aan te bieden, is een bijdrage in de exploitatie van het overstappunt te vragen. Zij kunnen geld bijdragen of een dienst in natura, zoals het schoonhouden van het terrein. Dit is bijvoorbeeld in Arnhem en Leiden het geval waar de lokale McDonalds een belangrijke rol vervult bij het onderhoud van beide transferia.
• Reclame. Afhankelijk van de omvang van de parkeervoorziening kan er interesse bestaan voor het uitbaten van reclame van het overstappunt.

12.8
Stichting Stadsparkeerplan Leiden
Stichting Stadsparkeerplan Leiden is in 1995 door ondernemers en de gemeente Leiden opgericht om te komen tot een
autoluwe binnenstad. Een aantal ondernemers in de Leidse
binnenstad zagen hun omzet teruglopen door de parkeerprobleem in het centrum. Om weer meer klanten naar de binnenstad te lokken huurde SSL het Van Gend & Loos-terrein als
parkeerplaats (Leiden Haagweg) en werd een busjesdienst
ingesteld. De bedoeling was dat bezoekers van het centrum
hun auto niet langer in de binnenstad probeerden te parkeren, maar dat zij de auto op het terrein gingen parkeren, zonder gezoek en tegen een betaalbaar tarief voor de hele dag.
Vervolgens zorgde de stichting voor een transferbusje dat de
reizigers gratis naar de binnenstad bracht en weer ophaalde.
De busjes kregen diverse haltes in de binnenstad, zodat
mensen ergens anders konden opstappen dan waar zij uitgestapt waren.
Het particuliere initiatief is zonder overheidssubsidie opgezet.
De ondernemers hebben zelf last van het probleem, zij zijn de
directe probleemeigenaars en in dit proces ook de ontwerpers, uitvoerders en beheerders van het overstappunt.

Rol Jaarbeurs bij transferium Utrecht Westraven
De Jaarbeurs wilde in eerste instantie niet meewerken aan
Westraven, omdat de eigenaar de parkeervoorziening ziet als
een concurrent van de eigen parkeergarages. Bij de jaarlijkse
computerbeurs was de verwachte drukte echter zo groot dat
de Jaarbeurs bezoekers vooraf heeft gewezen op de mogelijkheid op het transferium te parkeren. Inmiddels heeft de
Jaarbeurs een ander doel, namelijk het uitbreiden van het
aantal hallen. Hiervoor moet parkeerruimte wijken die gecompenseerd wordt op het transferium. Hiermee zijn de
Jaarbeurs en het transferium het toch eens geworden over
samenwerking.

Dagelijks beheer

In veel gevallen voert de gemeente het dagelijks beheer
zelf uit. Een alternatief is het dagelijks beheer via een
aanbestedingsprocedure uit te besteden. In steden met
commerciële parkeervoorzieningen kan de exploitant
van deze parkeervoorzieningen interesse hebben om
ook de exploitatie van het overstappunt op zich te
nemen, onder meer met het oog op de afstemming van
parkeertarieven. Vaak wegen de extra opbrengsten echter niet op tegen de exploitatiekosten van het overstappunt en zal de interesse gering zijn. Er is nog wel te
overwegen om de exploitatie van de verschillende parkeervoorzieningen, dus de parkeergarages in de binnenstad en overstappunten aan de rand van een stad,
gecombineerd aan te bieden in de vorm van een
‘package-deal’.
Een andere optie is om ook bij het dagelijks beheer van
publiek-private samenwerking uit te gaan, zoals gebeurt bij de transferia Leiden ’t Schouw en Arnhem
Gelredome. De onderhoudswerkzaamheden op beide
transferia zijn verdeeld tussen de eigenaren van de
transferia en de lokale McDonalds zonder dat McDonalds hiervoor een ﬁnanciële vergoeding ontvangt.
Daarnaast draagt de aanwezigheid van een McDonalds
bij aan het gevoel van sociale veiligheid op de transferia.
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13 M A R K E T I N G E N

C O M M U N I C A T I E P L A N

Mensen veranderen hun reispatroon niet zo makkelijk.
Zij doen dat het meest wanneer ze in een nieuwe situatie terechtkomen, bijvoorbeeld bij een verhuizing of een
verandering van baan. Hebben mensen hun gedrag
eenmaal aan de nieuwe situatie aangepast, dan is het
weer moeilijk te veranderen.
Daarbij komt dat automobilisten in het algemeen niet
snel bereid zijn hun auto te laten staan en in plaats
daarvan met het openbaar vervoer te reizen. Die bereidheid zal nog minder zijn wanneer gedurende de reis één
of meerdere keren moet worden overgestapt, zoals bij
het gebruik van een overstappunt. Iedere overstap tussen vervoersvormen gaat namelijk gepaard met onzekerheden en een verlies van controle.

Voordelen helder maken
Om automobilisten zover te krijgen dat ze via een overstappunt gaan reizen, zullen de voordelen voor hen
groot en helder moeten zijn. Die voordelen kunnen bestaan uit kortere reistijden, lagere reiskosten, meer
comfort en gemak en minder stress bij bijvoorbeeld het
zoeken naar een parkeerplaats. De reis via het overstappunt moet deze voordelen dan ook daadwerkelijk bieden. Over deze voordelen is voorafgaand aan, en eventueel ook nog tijdens, de reis communicatie mogelijk
naar automobilisten.
Belangrijk voor het succes van een overstappunt is dan
ook dat het overstappunt goed in de markt gezet wordt.
Voor (potentiële) gebruikers moet vanaf het begin duidelijk zijn wat zij wel en wat zij niet van een reis via het
overstappunt mogen verwachten. Tegelijkertijd moet
voorkomen worden dat de opening van een overstappunt door negatieve publiciteit gevolgd wordt. Het
vergt namelijk een grote inspanning om deze negatieve
publiciteit weer teniet te doen.
Elementen marketing- en communicatieplan
De strategie die bij de communicatie rond een overstappunt gevolgd wordt, wordt vastgelegd in een marketing- en communicatieplan. Zo’n plan bevat de volgende elementen:
a) Doelgroepen. Op welke groepen automobilisten moeten de communicatie- en marketingactiviteiten zich
richten? Relevante aspecten zijn: doelgroepen die worden onderscheiden (bijvoorbeeld forenzen, zakelijke
rijders en/of winkelend publiek), kenmerken van de

60

verschillende doelgroepen, de wensen en problemen
die zij hebben en de doelgroepen die prioriteit krijgen.
b) Doelstellingen. Een goed communicatieplan bevat
per doelgroep (sub)doelstellingen. Belangrijk daarbij
is dat deze doelstellingen concreet en toetsbaar zijn.
Een voorbeeld van zo’n doelstelling is dat drie maan-

den na opening van een overstappunt 40 procent van
de automobilisten in een bepaalde regio van het bestaan van het overstappunt op de hoogte moet zijn.
c) Boodschap. De communicatieboodschap hoort per
doelgroep te worden geformuleerd, waarbij wel sprake kan zijn van een gemeenschappelijke kern, thema
of slogan. Het is belangrijk de communicatieboodschap af te stemmen op de verschillende doelgroepen, omdat op die manier rekening te houden is met
verschillen in voorkennis (Wat weet men van overstappunten en openbaar vervoer?), houding (Hoe
staat men tegenover overstappunten en openbaar
vervoer?) en eigenschappen (Waarvoor reist men en
in hoeverre past het gebruik van het overstappunt en
aansluitend openbaar vervoer in dit reispatroon?).
Om ﬁnanciële redenen kan het noodzakelijk zijn om
vanwege de grote onderlinge verschillen de communicatie en marketing (in eerste instantie) slechts op
één of enkele doelgroepen te richten.
d) Communicatiemiddelen en media. Dit zijn zowel
massamedia (zoals kranten, tv of radio), als brochures, folders, direct mail of internet, en symposia,
beurzen, manifestaties of individuele gesprekken.
Het is belangrijk dat de middelen die worden ingezet,
worden afgestemd op de eigenschappen van de doel-
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groepen. Aandachtspunten daarbij zijn bijvoorbeeld:
kranten die de doelgroep leest en mogelijk een bepaalde regio waar de doelgroep woont, zodat gerichte communicatie mogelijk is, bijvoorbeeld met folders.
e) Planning. De volgorde waarin middelen worden ingezet of waarin de boodschap wordt opgebouwd.
f) Monitoring/evaluatie. Bij marketing en communicatie is het belangrijk de effecten van de inspanningen
te volgen en te meten, zodat, indien nodig, bijstelling
kan plaatsvinden. Dit vereist wel dat de marketingen communicatiedoelstellingen zo geformuleerd
worden dat zij ook daadwerkelijk te toetsen zijn.
g) Organisatie. Afspraken over taakverdeling, verantwoordelijkheden en terugmelding. Deze afspraken
zijn vooral van belang wanneer er externe partijen bij
de communicatie betrokken zijn.
h) Financiële en personele middelen. De middelen die
voor de uitvoering van communicatie- en marketingactiviteiten ingezet moeten worden, moeten passen
binnen het hiervoor beschikbare budget.
Afbreukrisico´s
Elke investering brengt een zeker risico met zich mee.
Dit geldt ook voor investeringen in overstappunten. De
realisatie en exploitatie van een overstappunt moeten
dan ook begeleid worden met een goed marketing- en
communicatieplan. Daarbij is het zaak te bedenken dat
het overstappen geen doel op zich is: de individuele automobilist moet een duidelijk voordeel ervaren van het
gebruik van het overstappunt.
Hoe intensief een overstappunt wordt gebruikt, hangt
sterk af van de beeldvorming bij de (potentiële) gebruikers. Een actieve berichtgeving over een overstappunt
leidt in het algemeen tot een positieve berichtgeving en
beeldvorming in de media. Er zijn echter speciﬁeke ontwikkelingen en situaties die het imago zeer negatief
kunnen beïnvloeden. Wanneer dit het geval is, kost het
veel tijd en energie om dit negatieve beeld bij potentiële
gebruikers weer bij te stellen.
Om te vermijden
Om negatieve beeldvorming zoveel mogelijk te voorkomen is het zaak het volgende te vermijden:
• een overstappunt dat nog niet klaar is bij de opening.
Het genereert doorgaans zeer veel negatieve publiciteit, met een lage gebruiksintensiteit gedurende
vele maanden zo niet jaren als resultaat;
• onrealistische verwachtingspatronen: om draagvlak
te krijgen worden soms te hoge verwachtingen geschept over het gebruik of de invloed op verkeersproblemen. Het resultaat is vaak dat het overstappunt
kort na de opening al wordt afgeschreven als misluk-
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king, zoals bij de transferia Amsterdam Arena en
Groningen Noorddijk het geval was;
kinderziekten: problemen kort na de opening waarbij
relatief veel nieuwe gebruikers het overstappunt uitproberen, leiden snel tot een negatief imago en dito
publiciteit. Dit is te vermijden door de deﬁnitieve
openstelling vooraf te laten gaan door een duidelijk
gecommuniceerde testperiode;
vandalisme en misdaad: veiligheid voor zichzelf en
hun auto is een van de belangrijkste eisen die gebruikers aan een overstappunt stellen. Een overstappunt
waar vandalisme en misdaad regeren wordt daarom
al snel gemeden, zoals de ervaringen met onder andere het transferium Groningen Noorddijk uitwijzen;
slecht openbaar vervoer: vanwege de wachttijden
zorgt OV met een te lage frequentie snel voor een negatief imago. Hetzelfde geldt als het OV kampt met
veel vertragingen, regelmatig ritten laat uitvallen of
niet voldoet aan de verwachtingen wat het comfort
betreft;
te duur: in het algemeen is de prijs niet de dominante
factor voor het gebruik van een overstappunt. Maar
de prijs speelt wel degelijk een rol. Indien bijvoorbeeld de parkeertarieven op de voornaamste bestemmingslocatie lager zijn dan op het overstappunt, dan
moet dat verschil minstens gecompenseerd worden
met bijzondere voorzieningen, extra gemak of comfort. Zo werd het transferium Arnhem Gelredome in
eerste instantie nauwelijks gebruikt, omdat de tarieven voor gebruik van het transferium hoger lagen dan
de parkeertarieven in de binnenstad.

De brochures in de reeks ‘Van parkeerbeheer naar mobiliteitsmanagement’ komen tot stand onder begeleiding van de werkgroep
‘Geïntegreerd parkeerbeleid’.
Deze werkgroep bestaat uit:
- ir. A. van Luipen, Kennis Platform Verkeer en Vervoer (voorzitter)
- ir. T. de Wit, CROW, Begeleider
- ir. P.M. den Boer, VGS Vastgoed Services
- drs H. Boussen, ministerie van Verkeer & Waterstaat
- drs. T. Breimer, ministerie van Economische Zaken
- Y.H.M. Cornelissen, Provincie Noord-Brabant
- ing. E. Dijkstra, Stadstoezicht Rotterdam
- A. Dolfsma, Gemeente Groningen, Dienst RO/EZ V&V
Parkeerbedrijf
- L.J.N. van der Dussen, Gemeente Diemen
- drs. J. Hak, Adviesbureau SGBO
- ir. J. Haringsma, WPM Consultants
- ing. W.H. van der Heide, Grontmij Parkconsult
- C. van der Hulst, Gemeente Leiden
- ir. A.R.M. Jansen, Gemeente Venray, afdeling Openbare Werken

- ing. H. Jansen, RWS Directie Noord-Nederland, afdeling RVV
- ds. A.M.J. Jogems, Keypoint Consultancy/VEXPAN
- I.A.M. van Klaveren-Mekel, Gemeente Tiel
- ing. B. Koens, VEXPAN
- R. van Koningsveld, Gemeente Utrecht, Parkeerbedrijf
- H. te Locke, Gemeente Heerlen, afdeling Ontwikkelingsbedrijf
- drs. H.van de Logt, RWS Bouwdienst afdeling Wegontwerp
- drs. P.I.A.M. Manning, Hoofdbedrijfschap Detailhandel
- ing. F. Riechelmann, Dienst IVV, afdeling Strategie en Beleid
- drs.ing. H.M.G. Slangen, Vereniging van Nederlandse Gemeenten
- ir. Sj. Stienstra, ir. Sj. Stienstra Adviesburo
- drs. E. Stuyfzand, Parkeergroep Nederland
- ir. R.H. Tiemersma, Gemeente Utrecht
- drs.ing. P.J.H.J. van der Waerden, TU Eindhoven,
Groep Urbanistiek

10

Abonnement

Colofon

De brochure ‘Overstappunten - Ervaringen met Park & Ride
(P+R) in Nederland’ maakt deel uit van de brochurereeks
‘Van parkeerbeheer naar mobiliteitsmanagement’. De brochures
zijn los te bestellen, maar ook een abonnement op de gehele
brochurereeks is mogelijk. Dit kost € 250,- inclusief BTW,
verzendkosten binnen Nederland en een verzamelmap.
Aanvragen van een abonnement kan via internet, per fax
(0318 - 62 11 12) en per post: CROW, Postbus 37, 6710 BA Ede.
Vermeld hierbij de volgende gegevens:
• naam abonnement;
• naam en voorletter(s), titel(s), geslacht;
• organisatie;
• afdeling/dienst;
• verzendadres;
• postcode en plaats;
• factuuradres (indien anders dan verzendadres);
• telefoonnummer;
• handtekening.

‘Overstappunten - Ervaringen met Park & Ride (P+R) in Nederland’

Meer informatie over de brochurereeks vindt u op
www.crow.nl/parkeren.
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Productie:
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Deze brochure is bij CROW te bestellen, onder vermelding van het
artikelnummer: 569
- via website:
www.crow.nl/shop
- per post:
Postbus 37, 6710 BA, Ede
- per fax:
(0318) 62 11 12
Bezoek www.crow.nl/shop voor actuele verkoopprijzen.
Deze brochure is gratis te downloaden via www.crow.nl/parkeren.
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Eerder verschenen brochures:
• brochure 560
Geïntegreerd parkeren: hoofdpuntennotitie
• brochure 561
Mechanische parkeersystemen
• brochure 562
Mobiel betalen voor parkeren:
de eerste functionele specificaties
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Chipknip-only-betalen voor parkeren De invoering van een cashless betalingssysteem
• brochure 564
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• brochure 565
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Loopafstanden bij winkelgebieden
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• brochure 568
Parkeren in Europees perspectief
Onderwerpen van nog te verschijnen brochures:
• Ervaringen met Park & Ride in het buitenland
• Beleidsproces en parkeren, een pamflet
• Procestechnieken en parkeren
• Hoe om te gaan met parkeerkengetallen
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• Parkeren in woongebieden
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