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Samenvatting 
 

Projectkader 

Dit onderzoek gaat over de kwaliteit van de stations in het landelijk gebied. In het bijzonder 

gaat het over de kwaliteit van de poortfunctie van stations. De aanwezigheid van een station 

op het platteland kan een belangrijke betekenis hebben voor het omringende landelijk 

gebieden. Stations kunnen een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid van dat gebied. In 

feite vormen ze een doorgangspoort naar steden en andere dorpen en maatschappelijke 

voorzieningen. 

In het landelijk gebied hebben de afgelopen decennia verschillende maatschappelijke 

ontwikkelingen plaatsgevonden die gevolgen hebben voor het bereik van mensen 

woonachtig in het landelijk gebied. Onder andere het concentreren van voorzieningen in 

grote plaatsen heeft voor gezorgd dat mensen verder moeten reizen om bij bepaalde 

voorzieningen te komen (Van Dam, 1995). De bereikbaarheid van deze voorzieningen (en 

ook werkgelegenheid) komt hierbij onder druk te staan, zeker voor mensen die niet of niet 

altijd over een auto kunnen beschikken.  

 

Voor al deze groepen speelt het openbaar vervoer, naast meerijden met anderen en de fiets, 

een belangrijke rol in de toegang tot voorzieningen en werkgelegenheid. Een oplossing is om 

deze bevolking beter te verbinden met het meest nabije station zodat ze vandaar door 

kunnen reizen naar het station in de stad/kern waar de voorzieningen of familie gevestigd 

zijn. En aan de andere kant, kunnen mensen zonder auto vanuit de stad beter het platteland 

bereiken om bijvoorbeeld familie te bezoeken. Van groot belang is daarom dat deze stations 

een goede poortfunctie vervullen.  

 

Het onderzoek richt zich op de kwaliteit van de stations als openbaarvervoersknooppunt. In 

de verschillende literatuur zijn er vaak onderzoeken verricht naar bereikbaarheid van 

voorzieningen per openbaar vervoer. Echter, in Nederland is er geen onderzoek verricht naar 

de rol van stations hierin, in het bijzonder voor mensen die niet over een auto kunnen 

beschikken.  

 

Doel- en vraagstelling 

Naar aanleiding van de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie wordt de 

doelstelling van het onderzoek: 

 

Het beoordelen van de kwaliteit van de poortfunctie van treinstations in het landelijk gebied. 

 

De centrale vraag binnen dit onderzoek is als volgt: 

 

In hoeverre voldoen treinstations in het landelijk gebied aan de kwaliteiten die aan een 

poortfunctie van een station kunnen worden gesteld? 

 

Theoretisch kader 

Om de centrale vraag te beantwoorden wordt in de eerste plaats verschillend theorieën 

onderzocht waaruit blijkt wat de kwaliteitscomponenten zijn voor een poortfunctie van een 
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station en wat een poortfunctie inhoudt. Allereerst stelt Van der Bijl (2008) dat een kwalitatief 

goed netwerk de kwaliteit van een station bepaalt. 

 

Uit de theorieën van Mees, Nielsen, en Martens kunnen daarbij verschillende aspecten 

onderscheiden worden die van belang zijn voor een kwalitatief goed openbaar 

vervoersnetwerk. Volgens Mees, Nielsen, Martens leiden zij tot een netwerkeffect op een 

openbaar vervoersnetwerk. De volgende punten zijn hierbij van belang: 

 

Kwaliteitspunten netwerk 

 Auto is een aanvulling op het openbaar vervoersnetwerk  

 Fiets vult het openbaar vervoersnetwerk aan  

 Aanwezigheid van een verbindend en ontsluitend stelsel binnen het openbaar 

vervoersnetwerk. Het zogenaamde ‘Trunk & Feeder’ model  

 Locatie waar meerdere lijnen elkaar kruizen en waar overstapmogelijkheden zijn  

 

In het projectkader hebben we gesteld dat een station bereikbaar dient te zijn voor mensen 

die niet beschikken over een auto. Aan de hand van deze voorwaarde kunnen we uit de 

theorieën de volgende belangrijkste aspecten voor de poortfunctie van een station filteren. 

 

Kenmerken poortfunctie 

 Knooppunten van verschillende soorten vervoer. Daar kan men op de trein 

overstappen vanuit de regionale bus, vanuit de auto of de fiets. Het is een dus locatie 

met meerdere verbindingen met verschillende (ov-)stelsels  

 Facetten voor de bereikbaarheid van auto’s en fietsen en bijbehorende 

stalvoorzieningen 

 Een prettige schakel om van het ene systeem over te stappen naar het ander 

systeem. De aanwezigheid van voorzieningen en informatie bevorderen en 

vergemakkelijken de overstap 

 Een locatie die een schakel vormt voor het ontsluitend en verbindend stelsel. Deze 

locatie is een schakel tussen het (inter)nationale, regionale, en lokale netwerk en is 

het ontsloten door het regionaal vervoer. 

 

Uit de voorwaarden voor een poortfunctie en de kwaliteitspunten voor een openbaar 

vervoersnetwerk kunnen we de volgende kwaliteitscomponenten afleiden die de kwaliteit van 

de poortfunctie van een station bepalen: 

 

 Kwaliteit van het ontsluitende stelsel dat wordt bediend door de poort  

 Kwaliteit van het verbindende stelsel dat wordt bediend door de poort 

 Kwaliteit van voorzieningen op die overstap vergemakkelijken  

 Kwaliteit van bereikbaarheid per fiets 

 Kwaliteit van overstap van ene stelsel naar ander stelsel 

 Kwaliteit van bereikbaarheid voor het halen/brengen per auto 

 

Methoden van onderzoek 

Vervolgens zijn er verschillende cases geanalyseerd. Er is gebruik gemaakt van 

meervoudige casestudy in combinatie met media- en documentenanalyse. De cases 

betroffen stations op het platteland van De Achterhoek. Het gaat om de stations in Aalten, 
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Lievelde, Ruurlo, Terborg, Varsseveld, Vorden. Met documenten, media, observaties en 

waarnemingen op locatie zijn data verzameld. Na het analyseren van de data is er allereerst 

een omschrijving gegeven van de sterke en zwakke punten van elk station wat betreft de 

verschillende kwaliteitscomponenten. Hierna is er gebruik gemaakt van de Multicriteria 

analyse (MCA). Daarbij worden de keuzemogelijkheden beoordeeld en onderling vergeleken 

op de kwaliteitscomponenten. De stations worden beoordeeld door numerieke scores toe te 

kennen per criteria. Uiteindelijk worden alle scores per criteria opgeteld.  

 

Omschrijving resultaten 

Uit de analyse en beoordeling komen de volgende resultaten naar voren. 

 

1 Aalten 

Station Aalten haalt een eindscore van 19,9 punten. Vergeleken met andere stations voldoet 

Aalten het meest aan de kwaliteit van een poortfunctie voor een station.  

De hoge score komt vooral doordat Aalten een hoge score heeft voor de voorzieningen die 

het overstap bevorderen. Maar ook door de bereikbaarheid per fiets scoort Aalten hoog.  

  

2 Lievelde 

Station Lievelde behaalt een score van 18,62 punten en eindigt als station die als tweede 

voldoet aan de kwaliteitseisen van een poortfunctie van een station. De kwaliteit van het 

ontsluitend stelsel zorgt voor de hoge score van Lievelde.  

 

3 Varsseveld 

Op de derde plek staat station Varsseveld met een score van 18,33 punten. Deze score is 

opvallend omdat dit station opvallend laag scoort voor kwaliteit van ontsluitend stelsel. 

Daarentegen wordt er goed gescoord op de bereikbaarheid per fiets. 

 

4 Terborg 

Terborg haalt een eindscore van 17,64 punten. Het station scoort goed op kwaliteit 

verbindend stelsel. En ook per fiets is het goed te bereiken.  

 

5 Ruurlo 

Station Ruurlo heeft een score die bijna gelijk staat met station Terborg. Ook hier geldt dat 

het station goed scoort op de kwaliteit verbindend stelsel.  

 

6. Vorden 

Station Vorden voldoet ten opzichte van de andere stations het minst aan de 

kwaliteitscomponenten van poortfunctie. De eindscore is 16,14. Opvallend is dat het station 

zowel op kwaliteit verbindend stelsel niet veel slechter scoort dan het andere station. Dit 

geldt ook voor kwaliteit van overstap. Deze is relatief het beste van alle stations, zij het met 

een klein verschil ten opzichte van andere stations. De lage score kan verklaard worden door 

de lage score voor de bereikbaarheid van het station voor wat betreft het brengen en/of 

ophalen van reizigers met de auto. 

 

Conclusie 

De volgende conclusies kunnen getrokken worden: 
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Algemeen beeld kwaliteit poortfunctie op stations 

In de regel geldt dat al deze stations voldoen aan de kwaliteit van verbindend stelsel. Het 

onderdeel gecoördineerd overstappen is bij geen enkele station waargenomen. Verder 

scoren de meeste stations ook hoog op het component kwaliteit voorziening overstap. De 

verschillen in kwaliteit van de poortfunctie liggen met name in bereikbaarheid per auto en 

kwaliteit van het ontsluitend stelsel van een station.  

 

Kwaliteit voorzieningen overstap 

De stations voldoen voor een groot deel aan kwaliteit voorzieningen overstap. Er zijn paar 

aspecten waar de stations niet aan voldoen. Op alle stations zijn er geen liften en roltrappen. 

Daarentegen zijn op de stations wel hellingbanen aanwezig. Er is geen mogelijkheid om een 

kaart te kopen waarmee men op alle soorten manieren van openbaar vervoer kan reizen 

binnen de regio De Achterhoek 

 

Bereikbaarheid per fiets  

De meeste stations hebben verschillende voorzieningen voor de fietsen, zo hebben de 

stations allen een al dan niet bewaakte fietsenstalling. Ook liggen de stations in de buurt van 

de een dorp en/of stad waardoor men op maximaal vier kilometer fietsen in een dorp of stad 

kan zijn. Op enkele stations ontbreekt de mogelijkheid om een fiets te huren, het betreft 

station Lievelde, Vorden en Ruurlo. 

 

Kwaliteit verbindend stelsel 

Kwaliteit verbindend stelsel is stabiel en bij elk station gelijk. Opvallend is dat haltedichtheid 

op deze stelsels niet voldoet. Er horen meer haltes te komen op het treintraject.  

 

Bereikbaarheid per auto voor het halen en brengen van mensen 

De bereikbaarheid met de auto heeft een wisselend beeld. Er is geen enkel station dat 

maximaal voldoet aan deze kwaliteitscomponent. De meeste stations ontbreken officiële 

taxistandplaatsen en officiële kiss and ride plekken. Daarentegen hebben de stations wel 

informatieborden waarop een telefoonnummer staat van de regiotaxi.  

 

Kwaliteit overstappen 

Overstappen is vrijwel gelijk bij elk station. Meest opvallend is dat stations geen 

gecoördineerde overstap hebben.  

 

Kwaliteit ontsluitend stelsel 

Wat betreft deze component is er een wisselend beeld te zien. De lijnen op deze stelsels zijn 

allemaal stabiel en stoppen altijd bij dezelfde haltes. Verder voldoet ook de haltedichtheid 

aan de normen. Maar de frequenties op de lijnen variëren erg. Sommigen bussen rijden twee 

keer per uur en anderen rijden één keer per anderhalf uur.  

 

Aanbevelingen 

Naar aanleiding van de conclusies uit dit onderzoek wordt het volgende aanbevolen: 

 

Het invoeren een integrale kaart 

Een integrale kaart zal overstap makkelijker maken doordat men niet opnieuw een kaart 

hoeft te kopen als men van vervoer wisselt. Vanuit dit onderzoek wordt aanbevolen te 
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onderzoeken wat de mogelijkheden en haalbaarheid zijn voor een dergelijke kaart in De 

Achterhoek.  

 

Bereikbaarheid voor het ophalen en afzetten met de auto 

Op zijn minst kan er gekeken worden of er officiële taxistandplaatsen kunnen komen. 

Eveneens kunnen er officiële kiss and ride locaties komen.  

 

Kwaliteit overstap 

Zoals waargenomen is bij de meeste stations geen sprake van gecoördineerd overstappen. 

Het is goed om te kijken waarom er geen sprake is van gecoördineerd overstap. Is het 

financieel en/of organisatorisch niet haalbaar of zijn er andere factoren die ervoor 

gecoördineerd overstappen niet mogelijk maken? Kan de frequentie van de bussen hoger 

worden opdat er niet op sommige stations alle treinen kunnen aansluiten op de bus. 

 

Kwaliteit verbindend stelsel 

Het kan de moeite waard zijn om te onderzoeken of er meerderen haltes kunnen komen 

opdat de haltedichtheid vergroot kan worden. Immers, door meer haltes aan te bieden, 

kunnen er meer punt-naar-punt verplaatsingen komen en kunnen meer reizigers bereikt 

worden. 

 

Kwaliteit bereikbaarheid fiets 

Op enkele stations zijn er nog geen mogelijkheden om fietsen te huren. Het gaat hierbij om 

de stations Lievelde, Vorden, en Ruurlo. Binnen een straal van vier kilometer fietsafstand 

bevinden zich een dorp. Vooral voor deze stations is het de moeite waard om te 

onderzoeken of het plaatsen van huurfietsen haalbaar is.  

 

Suggesties voor verder onderzoek 

Naar aanleiding van het onderzoek zijn er zaken naar voren gekomen die nadere 

verduidelijking behoeven. Dit kan in verdere onderzoeken. Hieronder enkele suggesties.  

 

Kwaliteit poortfunctie buiten werkdagen en kantoortijden.  

Het onderzoek heeft zich om praktische redenen moeten beperken tot een tijdspanne van 

acht uur ’s morgen tot zes uur ’s avonds op werkdagen van maandag tot en met vrijdag. De 

resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op de waarnemingen op deze tijdstippen. Ook 

de gegevens die uit de verschillende documenten komen, zijn gebaseerd op deze tijdstippen. 

Door alleen op deze tijden te richten wordt een gedeelte van kwaliteit van de poortfunctie 

‘genegeerd’. Het is ook goed om naar de kwaliteit van de poortfunctie buiten kantoortijden en 

werkdagen te kijken. Immers, bepaalde (noodzakelijke) activiteiten gaan ook buiten deze 

tijden door. En mensen die niet over een auto beschikken dienen ook toegang op deze tijden 

te hebben. 

 

Dekkingsgraad 

Het ontbreekt in dit onderzoek aan de kwaliteit van de bereikbaarheid van de bushaltes. 

Weliswaar kan een station veel bushaltes bedienen, maar hebben de reizigers ook 

mogelijkheid om bij deze bushaltes te komen? Als de reiziger niet bij een bushalte kan 

komen die in verbinding staat met het station, dan kan een reiziger veel moeilijker, zo niet 

onmogelijk bij het station komen. In een vervolgonderzoek zal de bereikbaarheid van de 

bushaltes nader bestudeerd kunnen worden.  
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1. Inleiding 

1.1.  Projectkader 

De aanwezigheid van een station kan een belangrijke betekenis hebben voor het 

omringende landelijk gebied. Stations kunnen een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid 

van dat gebied. In feite vormen ze een doorgangspoort naar steden en andere dorpen en 

maatschappelijke voorzieningen. Dit onderzoek gaat over de kwaliteit van de stations in het 

landelijk gebied. In het bijzonder gaat het over de kwaliteit van de poortfunctie van stations. 

In dit hoofdstuk worden de maatschappelijke en wetenschappelijke achtergronden van dit 

onderzoek belicht. Naar aanleiding hiervan volgt er een probleemstelling en een doelstelling 

van het onderzoek. Ook wordt via een onderzoeksmodel het onderzoek verder toegelicht. 

1.1.1 Maatschappelijke relevantie 

In het landelijk gebied hebben de afgelopen decennia verschillende maatschappelijke 

ontwikkelingen plaatsgevonden die gevolgen hebben voor het bereik van mensen 

woonachtig in het landelijk gebied. In de eerste plaatse kunnen we constateren dat 

voorzieningen zich in toenemende mate centraliseren in de grotere plaatsen door 

schaalvergroting. Als gevolg hiervan moeten mensen verder reizen om bij bepaalde 

voorzieningen te komen (Van Dam, 1995). Het betreft zowel grotere plaatsen in de landelijke 

regio als om de echte steden op grotere afstand van landelijke regio’s. De bereikbaarheid 

van deze voorzieningen (en ook werkgelegenheid) komt hierbij onder druk te staan, zeker 

voor mensen die niet of niet altijd over een auto kunnen beschikken. Hierbij kunnen we 

denken aan ouderen, maar ook huishoudens met meerdere volwassenen en daarbij ‘maar’ 

één auto. Verder zijn er ook mensen die niet over een auto (kunnen) beschikken en 

afhankelijk zijn van het openbaar vervoer zoals lage inkomensgroepen, scholieren, mensen 

met een visuele, auditieve of andere lichamelijke beperking. In de tweede plaats, kunnen we 

vaststellen dat de komende jaren de vergrijzing meer en mee optreedt, ook in het landelijk 

gebied. Volgens de Raad Landelijk Gebied (2009) was in 2009 vijftien procent van de 

bevolking op het platteland 65 jaar. Verwacht is dat dit aantal landelijk gezien 31 procent zal 

zijn in 2019. Op het platteland is dit aantal dan 32 procent (tegen dertig procent in stedelijke 

gebieden). Nu is een relatief groot deel van de bewoners in de categorie 54-75 jaar (Raad 

Landelijk Gebied, 2009). Deze mensen vallen in de groep die zelfredzaam is. Echter, deze 

groep zal over twintig jaar onder de groep ‘kwetsbare ouder’ vallen. Zij zullen minder 

zelfredzaam zijn. De vraag is welk aandeel van deze groep in de toekomst een auto zal 

kunnen gebruiken in de toekomst door fysieke en/of financiële beperkingen?  

 

Voor al deze groepen speelt het openbaar vervoer, naast meerijden met anderen en de fiets, 

een belangrijke rol in de toegang tot voorzieningen en werkgelegenheid. Gezien de lage 

bevolkingsdichtheid in met name het platteland is een hoogwaardig netwerk van openbaar 

vervoer echter moeilijk te financieren. Juist gezien de concentratie van activiteiten is het de 

vraag of het mogelijk is om de bereikbaarheid voor deze groepen te verbeteren door de 

stations in landelijke gebieden te ontwikkelen tot een openbaar vervoersknooppunt. De 

bevolking die in de kleinere plaatsen woont, hebben niet altijd een treinverbinding. De trein is 

juist een manier van vervoer die hoogwaardig bereik biedt tot voorzieningen en 

werkgelegenheid. Een oplossing dus is om deze bevolking beter te verbinden met het meest 

nabije station zodat ze vandaar door kunnen reizen naar het station in de stad/kern waar de 

voorzieningen of familie gevestigd zijn. En aan de andere kant, kunnen mensen zonder auto 

vanuit de stad beter het platteland bereiken om bijvoorbeeld familie te bezoeken. Overigens 
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blijkt dat de auto bij jongeren minder en minder in trek is (De Vré, 2013 en Heijne, 2012). Het 

gaat daarbij vooral om jongeren die in de grote stad wonen. Omgekeerd vormen de stations 

dus ook de poort voor het landelijk gebied voor de groeiende bevolking in de steden – die 

deels zonder auto is en/of wil zijn. Van groot belang is daarom dat deze stations een goede 

poortfunctie vervullen. Hiervoor is het belangrijk om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de 

stations als poortfunctie. Een schakel in een (openbaarvervoers)keten die het reizen (per 

openbaar vervoer) naar bestemmingen op grotere afstand mogelijk moet maken.  

1.1.2. Wetenschappelijke relevantie 

Het onderzoek richt zich op de kwaliteit van de stations als openbaarvervoersknooppunt. In 

de verschillende literatuur zijn er vaak onderzoeken verricht naar bereikbaarheid van 

voorzieningen per openbaar vervoer (Pijper, 1990) (Atzema & Huigen, 1987) (Benensons, 

Martens, et al, 2010). Evenals zijn er onderzoeken verricht naar de kwaliteit van het 

openbaar vervoer (Redman & Friman, 2013). Echter, in Nederland is er geen onderzoek 

verricht naar de rol van stations hierin, in het bijzonder voor mensen die geen auto bezitten. 

Immers, de afzonderlijke componenten van het openbaar vervoer kunnen kwalitatief goed 

zijn. Maar een station dat slecht te bereiken is met de bus, kan de goede kwaliteit van het 

openbaar vervoer teniet doen. Er is wel onderzoek verricht naar regiopoorten, waarbij de 

functie van de regiopoorten is om de bereikbaarheid van een stad of regio te verbeteren. 

Theoretisch gezien dient de regiopoort ervoor dat het eerste gedeelte van de reis met auto 

wordt afgelegd en het tweede gedeelte met het openbaar vervoer. De regiopoorten dienen 

ervoor om de mensen van de snelweg af te vangen en hun reis naar de bestemming verder 

voort te laten zetten met het openbaar vervoer. Op deze manier neemt de congestie af, is er 

minder druk op parkeervoorzieningen in de steden, en verbetert bereikbaarheid (Post, 2012). 

In laatstgenoemd onderzoek wordt voorbijgegaan aan de mensen die geen auto beschikken 

of niet altijd over een auto kunnen bezitten. Er is geen rekening gehouden met 

bereikbaarheid voor deze mensen.  

1.2 Doel- en vraagstelling 

Naar aanleiding van de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie wordt de 

doelstelling van het onderzoek: 

 

Het beoordelen van de kwaliteit van de poortfunctie van treinstations in het landelijk gebied. 

 

De centrale vraag binnen dit onderzoek is als volgt: 

 

In hoeverre voldoen treinstations in het landelijk gebied aan de kwaliteiten die aan een 

poortfunctie van een station kunnen worden gesteld? 
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1.3 Onderzoeksmodel 

Het onderzoeksmodel ziet er als volgt uit.  

 

(a) Om de kwaliteit van de poortfunctie van stations in het landelijk gebied in kaart te 

brengen wordt op basis van literatuurstudie (theorieën van bereikbaarheid, theorie 

over openbaar vervoersnetwerk, poortfunctie), indicatoren en kwaliteitseisen 

opgesteld voor een poortfunctie. 

(b) Deze indicatoren (conceptueel model) wordt geoperationaliseerd tot een methodiek 

voor het meten van de kwaliteit van de poortfunctie van de stations in het landelijk 

gebied.  

(c) Met deze methodiek worden metingen verricht en wordt de kwaliteit van een aantal 

geselecteerde stations beoordeeld. 

(d) Deze beoordeling mondt uit in aanbevelingen om de poortfunctie van stations te 

verbeteren. 

 

In onderstaande figuur is het onderzoeksmodel grafisch toegelicht: 

 

Figuur 1 Onderzoeksmodel ‘kwaliteit poortfunctie treinstations’ 

  

Theorieën 

bereikbaarheid  

Bike & Ride theorie 
 

Bereikbaar- 
heidsindicatoren en 
kwaliteitseisen 
poortfunctie.  

Treinstations 
landelijk gebied
  
 

Treinstations 
landelijk gebied 

Analyse 
resultaten 

Analyse 
resultaten 

Aan-
bevelingen 
verbetering 
poortfunctie 
 

(a) (b) (c) (d) 

Theorieën openbaar 
vervoersnetwerk  



 

17 
 

1.4 Begripsdefinitie en afbakening onderzoek 

Dit onderzoek richt zich op stations op het platteland. Onder het platteland wordt in dit 

onderzoek verstaan weinig stedelijke gemeente en landelijke gemeente. In Nederland zijn er 

vijf soorten gemeente namelijk (Zorgatlas, 2012): sterk stedelijk, stedelijk, matig stedelijk, 

weinig stedelijk en landelijk. Deze indeling is gemaakt op basis van de 

omgevingsadressendichtheid ofwel de OAD (CBS-Statline, 2012). De OAD geeft het aantal 

adressen binnen een cirkel met een straal van één kilometer rondom een adres, gedeeld 

door de oppervlakte van een cirkel. De OAD wordt uitgedrukt in km2 (CBS, 2012). Met 

andere woorden:  

 

Het landelijk gebied voor dit onderzoek zijn de gemeenten in Nederland die een OAD 

hebben van tussen de 0 en 1000 adressen per km2. 

 

In de bijlage, figuur 1, kunt u zien welke gemeenten hieronder vallen. Er is gekozen om de 

weinig stedelijke gemeente ook binnen het landelijk gebied te laten vallen. Dit is gedaan 

vanwege praktische redenen. Als het onderzoek zich puur richt op alleen landelijke 

gemeente, kunnen er veel minder stations onderzocht worden.  

Verder is er een afbakening naar tijd gemaakt. Het onderzoek richt zich op de kwaliteit van 

de poortfunctie van een station binnen de tijdstippen acht uur ’s morgens tot zes uur ’s 

avonds van maandag tot en met vrijdag. Er is gekozen voor deze tijdsafbakening omdat 

belangrijke voorzieningen en activiteiten vaak gebaseerd zijn op deze tijdsmomenten.  

1.5 Leeswijzer 

Het onderzoeksrapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk twee volgt het theoretische 

kader. Aan de hand van verschillende theorieën die bestaan over stations, (openbaar) 

vervoersnetwerken en bereikbaarheid wordt een conceptueel model opgebouwd waaruit de 

belangrijkste componenten voor een poortfunctie van een station worden beschreven. In 

hoofdstuk drie worden deze componenten geoperationaliseerd. In het daarop volgend 

hoofdstuk (hoofdstuk vier) volgt de methoden van onderzoek. Hierin wordt beschreven hoe 

dit onderzoek tot stand is gekomen. Hoofdstuk vijf laat een beschrijving zien van de 

kwaliteitscomponenten van zes stations. In hetzelfde hoofdstuk worden de stations ook 

beoordeeld met de multicriteria analyse. In hoofdstuk zes volgt de conclusie en antwoord op 

de centrale vraag van dit onderzoek en daarin ook de aanbevelingen. Het rapport wordt ten 

slotte afgesloten met een kritische reflectie van de auteur over het onderzoek.   
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2.Theoretisch kader 

2.1 Inleiding  

In dit hoofdstuk worden verschillende theorieën uitgelegd die van belang zijn voor het 

definiëren van de poortfunctie van een station, en voor het vaststellen van de 

kwaliteitscomponenten van een poortfunctie van een station. Voor alsnog definiëren we een 

station met een poortfunctie als een schakel in een (openbaar vervoers)keten die het reizen 

(per openbaar vervoer) naar bestemmingen op grotere afstand mogelijk moet maken en dan 

in het bijzonder voor mensen die niet over een auto beschikken. De kennis over het 

onderzoeksthema die al door anderen is verzameld, komt hier samen. Uit relevante bronnen 

zijn variabelen afgeleid, die in het onderzoek worden gebruikt. Iedere paragraaf behandelt 

een theorie en indirect een of meerdere kwaliteitsaspecten. Allereerst wordt met een 

algemene theorie (Lodewijks, 2005 en Schoemaker, 2003) uitgelegd wat openbaar 

vervoersnetwerken zijn en waaruit zo’n netwerk bestaat. In de volgende paragraaf wordt een 

specifiek punt van het openbaar vervoersnetwerk toegelicht, namelijk het multimodaal 

knooppunt. Hierin wordt ook de relatie gelegd tussen de kwaliteit van het openbaar 

vervoersnetwerk enerzijds en de positie van een station anderzijds. In derde plaats volgt de 

theorie van Paul Mees (2010) en Gustav Nielsen (2005) over het netwerkeffect. Daarbij 

wordt uitgelegd aan welke voorwaarden een openbaar vervoersnetwerk moet voldoen wil het 

efficiënt en kwalitatief goed zijn. Aansluitend volgt Martens (2004 & 2007) waarin wordt 

uitgelegd hoe de fiets een aanvulling kan zijn op het openbaar vervoersnetwerk. Verder volgt 

er een algemene theorie over bereikbaarheid (Hilbers & Verroen, 1992). Deze theorie laat 

zien wat bereikbaarheid kan zijn en hoe zij opgevat kan worden. Het belang van deze theorie 

is het omschrijven van bereikbaarheid voor dit onderzoek, maar ook omdat uit de 

bereikbaarheidstheorieën mogelijke indicatoren voor de kwaliteit van stations als poortfunctie 

afgeleid kunnen worden afgeleid. In de laatste paragraaf volgt er een conceptueel model 

waarin uit de verschillende theorieën de kwaliteitscomponenten van de poortfunctie van een 

station zijn af te lezen.  

2.2 Openbaar vervoersnetwerken  

Een openbaar vervoersnetwerk is een netwerk van vervoersdiensten. Met andere woorden 

een dienstennetwerk. Een openbaar vervoersnetwerk heeft een tijdscomponent en 

ruimtelijke componenten. Met de tijdscomponent wordt bedoeld dat er op verschillende 

momenten middelen van transport zich verplaatsen op het netwerk. De tijdscomponent houdt 

in dat er op een tijdstip een aantal passagiers verzameld zijn, om deze te verplaatsen naar 

een andere plek. Verder is er sprake van een vorm van collectie en distributie. Aangezien 

niet elke reiziger dezelfde bestemming heeft, is het nodig om reizigers te verzamelen en te 

verdelen over het netwerk. Dit kan met verschillende soorten vormen van (openbaar) 

vervoer. Een andere manier van vervoer heeft als gevolg dat er een nieuw netwerk ontstaat. 

Hierdoor kunnen er verschillende stelsels ontstaan binnen een openbaar vervoersnetwerk, 

met een hiërarchie van stelsels in dit openbaar vervoersnetwerk. Een dergelijk netwerk 

bestaat uit de volgende ruimtelijke componenten: 

 

 Toegangspunten 

 Schakels  

 Knooppunten 

 Lijnen 

 Dienstregeling 
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2.2.1 Toegangspunten, Schakels en Knooppunten 

Toegangspunten zijn punten waar reizigers het netwerk kunnen betreden of verlaten. In de 

praktijk zijn dit haltes, stations of terminals. Een schakel is een verbinding tussen twee 

toegangspunten en ten slotte is een knooppunt vaak een toegangspunt waar meerdere (drie 

of meer) schakels bij elkaar komen. Voorbeelden van knooppunt zijn overstappunten van 

trein op trein en bus of trein op metro, tram en bus. In paragraaf 2.3 wordt een bijzondere 

vorm van knooppunt besproken, namelijk het multimodaal knooppunt. 

2.2.2 Lijnen en dienstregeling 

Lijnen ondersteunen de vervoersdiensten om in een bepaalde periode reizigers te 

verzamelen en te verspreiden over de verschillende schakels op die lijnen. In een 

dienstregeling wordt vastgelegd wanneer een vervoerseenheid op een lijn een toegangspunt 

bedient. Behalve de vorm van het netwerk zijn ook de componenten lijnen en dienstregeling 

van belang voor het openbaar vervoersnetwerk. Wat betreft het gedeelte dienstregeling is 

frequentie een belangrijke factor. Maar ook de venstertijden zijn in de dienstregeling 

belangrijk. Zij bepalen wanneer er openbaar vervoer beschikbaar is.  

2.2.3 Belang van componenten in het openbaar vervoersnetwerk 

De voorwaarde om een openbaar vervoersnetwerk aan te leggen is afhankelijk van het 

infrastructuurnetwerk dat onder dit netwerk ligt. Zo’n netwerk wordt in eerste instantie 

gecreëerd met bestaand infrastructuur. Maar als de eerdergenoemde componenten (deels) 

ontbreken dan kan er besloten worden om deze componenten op de infrastructuur aan te 

leggen. De manier waarop de componenten in het openbaar vervoersnetwerk worden 

ingericht beïnvloedt de ontwerpvariabelen. De volgende variabelen kunnen daarbij 

onderscheiden worden (Lodewijks, 2005): 

 

Haltedichtheid  

Een ander woord voor haltedichtheid is het aantal haltes per oppervlakte eenheid. Deze 

variabele beïnvloedt in hoeverre er voor- en/of natransport nodig is. Ook kan men met deze 

variabel afleiden wat de snelheid van een vervoerseenheid op het netwerk is. Des te meer 

haltes, des te vaker een vervoerseenheid moet stoppen, des te lager de gemiddelde 

snelheid. 

 

Frequentie  

Wat is het aantal reismogelijkheden per tijdseenheid op een relatie? Deze variabele wordt 

meestal een lijn toegekend, en niet aan een relatie. Meerderde lijnen kunnen immers over 

een schakel lopen en kan dus de frequentie op een schakel anders zijn. Met de frequentie 

wordt de theoretische wachttijd bepaald. 

 

Aantal stelsels  

Een openbaar vervoersnetwerk kan worden opgedeeld in stelsels. Een stelsel is een 

deelsysteem van het openbaar vervoersnetwerk. Hiermee worden verschillende functionele 

netwerkniveaus (hiërarchie tussen de diverse openbaar vervoersnetwerken) bedoeld.  

Ieder stelsel heeft een vervoerfunctie (Schoemaker, 2003). Er zijn twee soorten stelsels, 

namelijk verbindende stelsel en ontsluitende stelsel. Verbindende stelsels zijn ervoor om te 

zorgen dat verplaatsingstijden tussen plaatsten zo kort mogelijk zijn. Ontsluitende stelsels 

worden gebaseerd op maximale loopafstanden van en naar haltes. Het begrip ontsluitend 

wordt vaak in verband gebracht met voor- en natransport met ander vervoer dan openbaar 



 

20 
 

vervoer. Verbindende stelsels kunnen echter ook een ontsluitende functie hebben. Een bus 

kan een verbindende functie hebben binnen een regio, maar tegelijkertijd kan deze ook de 

regio ontsluiten door een link met het nationaal openbaar vervoersnetwerk (bijvoorbeeld 

spoorwegennet). 

2.2.4 Verband ontwerpvariabelen op kwaliteit en kosten openbaar vervoersnetwerk 

Met betrekking tot de relatie tussen de ontwerpvariabelen en de kwaliteitsaspecten gelden 

de volgende verbanden. Hoe meer haltes, hoe groter de kans op minder voor en natransport. 

Aan de andere kant betekent meer haltes ook een lagere snelheid op het netwerk en dus 

ook langere reistijden. Omdat er een langere omlooptijd is van de voertuigen, zijn er ook 

meer voertuigen nodig om dezelfde frequentie te kunnen bieden. Andersom heeft de 

ontwerpvariabelen frequentie invloed op de voertuigdichtheid. Hogere frequentie, betekent 

dat er meer voertuigen nodig zijn om consequent deze hoge frequentie waar te maken. 

Verder is er een relatie tussen het aantal stelsels met overstapmomenten en de duur van 

voor- en natransport. Hoe meer stelsels worden verbonden, des te korter voor- en 

natransport, (en nemen reistijden af). Mogelijk dient er wel meer overgestapt te worden om 

bestemmingen te bereiken omdat stelsels elkaar aanvullen.  

2.3 Multimodaal knooppunt (Van der Bijl, 2008) 

Een vorm van een knooppunt is het multimodaal knooppunt. De gemeente Groningen schrijft 

in haar ontwikkelingsnota over multimodaal knooppunt als: ‘knooppunten van verschillende 

soorten vervoer. Daar kan men op de trein overstappen vanuit de regionale bus, vanuit de 

auto of de fiets (Gemeente Groningen, 2006, p.14). In het boek van Van der Bijl (2008) wordt 

ook nadere toelichting gegeven over het begrip mulitmodale knooppunt. Van der Bijl 

omschrijft multimodaliteit als verknoping tussen verschillende vervoerswijzen. Multimodale 

knooppunten kunnen verschillende facetten hebben zoals bereikbaarheid voor auto’s, en 

fietsen en de daarbij behorende stalvoorzieningen.  

Van der Bijl onderscheidt twee soorten multimodale knooppunten. Multimodale knooppunten 

die liggen aan de rand van de stad of stedelijke regio’s en multimodale knooppunten die 

verzamelpunten zijn voor automobilisten. Eerstgenoemde fungeert als stadspoort of 

stadsregionale poort. Voorwaarde voor dit knooppunt is dat deze wel over hoogwaardig ov-

lijn met belangrijke (stedelijke) bestemmingen verbonden moet zijn. Ten tweede is er ook 

sprake van multimodaal knooppunt die een verzamelpunt is voor automobilisten. Hier 

kunnen automobilisten hun auto parkeren en overstappen op ander vervoer. Voorbeelden in 

Nederland zijn Transferium hij Station Barneveld Noord en Station Veenendaal de Klomp. 

Laatstgenoemd station wordt ook aangeduid als Randstadpoort. Automobilisten kunnen de 

auto parkeren en reizen naar de Randstad per trein.  

2.3.1 Belang van multimodaal knooppunt voor openbaars vervoersnetwerken 

Van der Bijl legt ook het belang van Multimodaal knooppunt uit. Stations zijn tegenwoordig 

meer en meer multimodaal knooppunt van langzaam verkeerroutes, Park & Ride en 

openbaar vervoer (Van der Bijl, 2008, p. 5). Het belang van multimodaal knooppunt is dat zij 

allereerst robuustheid en duurzaamheid van netwerken kunnen versterken. Hoe robuuster 

een netwerk, des te makkelijker men in dit netwerk kan overstappen op een ander manier 

van vervoer. Omdat tegenwoordig veel mensen reizen dienen zij de mogelijkheid te hebben 

om te kunnen overstappen op alternatieve manier van vervoer. Ten tweede draagt een 

multimodaal knooppunt ook bij aan de duurzaamheid van een netwerk. Door milieuheffingen, 

stijgende brandstofprijzen, gaan reizigers naar alternatieve manier van vervoer naast de 

auto. Een dergelijk knooppunt biedt hierbij een uitkomst. Ten slotte geldt dat hoe beter een 
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multimodaal knooppunt ontsloten is voor andere vervoerswijzen, hoe sterker de 

netwerkpositie en hoe groter de kans op gebiedsontwikkeling rond dit multimodaal 

knooppunt. Als het regionale vervoer niet op orde is, kan een stationslocatie geen sterke 

schakel vormen tussen het (inter)nationale, regionale, en lokale netwerk. Een betrouwbaar 

frequent en toegankelijk openbaar vervoer op regionale schaal maakt dat een stationsgebied 

kan functioneren als een volwaardig knooppunt. (Van der Bijl, 2010, p. 29). Volgens Van der 

Bijl is de kwaliteit van het netwerk doorslaggevend voor status van station. Een station dat 

niet goed wordt bediend is geen sterk knooppunt. De stations die uitsluitend worden bediend 

door bussen, blijken minder aantrekkelijk voor gebiedsontwikkeling. Als station goed 

ontsloten is, dan versterkt dit haar netwerkpositie.  

2.4 Netwerktheorie van Mees (2010) en Nielsen (2005) 

De netwerktheorie is gebaseerd op de ideeën van Gustav Nielsen en Paul Mees. Kort 

samengevat houdt deze theorie in dat het gemak van verplaatsing met openbaar vervoer 

wordt bepaald door het openbaar vervoersnetwerk. De enige manier om bereikbaarheid te 

garanderen is niet door veel rechtstreekse verbindingen te realiseren, maar door een 

netwerk aan te bieden dat zoveel mogelijk punt-naar-punt verplaatsingen kan bedienen.  

2.4.1. Uitwerking theorie 

In de volgende paragraaf wordt met figuren uitgelegd wat deze netwerktheorie inhoudt. Paul 

Mees (2010) gebruikt de fictieve stad Squareville om het basisprincipe van zijn theorie uit te 

leggen. 

 

Begin 

De stad bestaat uit een wegennetwerk van noord naar zuid en van oost naar west. Verder 

zijn er verschillende wijken (blocks). De stad bestaat uit honderd wijken: tien wijken van 

noord naar zuid en tien wijken van west naar oost. Er is geen vaste reispatroon van de 

reizigers en de richtingen van de reizen zijn lukraak. In deze stad gaan er tien lijnen van 

verschillende busmaatschappijen van noord naar zuid. De reizigers kunnen alleen van noord 

naar zuid en andersom. In feite kan men met de bus niet bij de oostzijde of westzijde van de 

stad komen. Per wijk kan je dus negen procent van de stad direct met de bus bereiken.  

 

 
Figuur 2 Squareville met tien buslijnen die noord-zuid rijden.  

Bron: Nielsen, 2005, p.86 
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Hogere frequentie 

De stad besluit de busmaatschappijen te subsidiëren en hen aan te sporen om het aantal 

bussen per lijn uit te breiden. Het gevolg is dat de kosten omhoog gaan, maar ook dat er 

meer mensen met de bus gaan. Maar gemiddeld genomen daalt het aantal passagiers per 

lijn. Dit komt volgens Paul Mees doordat er verhoudingsgewijs meer bussen komen. 

Tegelijkertijd is de stijging van het aantal passagiers niet evenredig. Het komt erop neer dat 

de buslijnen minder efficiënt zijn in bedrijfsmatig opzicht en vanuit kostenefficiëntie. 

 

 
Figuur 3 Squareville met tien buslijnen met dubbele frequentie die noord-zuid rijden.  

Bron: Nielsen, 2005, p.86 

Andere routes 

In deze situatie worden er tien lijnen ingevoerd die van west naar oost rijden en andersom. 

Per wijk kan je nu – zonder overstap – achttien wijken bereiken. De directe bereikbaarheid is 

twee keer zo hoog geworden. Met overstappen kan je alle wijken van de stad bereiken. 

Voorwaarde is wel dat de overstap goed geregeld is. Het gevolg is dat de stad meer van zijn 

potentiële reizigers kan vervoeren, en dat de bezetting van de bussen verhoogd is.  

 

 
Figuur 4 Squareville met twintig buslijnen die noord-zuid en west-oost rijden.  

Bron: Nielsen, 2005, p.86 

In feite komt het op neer dat door een aanleg van netwerk van lijnen met onder andere 

goede aansluitingen en overstap een efficiënt openbaar vervoer gecreëerd kan worden. Door 
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de aanleg van extra lijnen worden er schaalvoordelen behaald en worden mensen bereikt, 

die normaliter niet met het openbaar gingen of konden gaan. Zoals Paul Mees omschrijft: 

 

‘The network theory produces economy of scope that makes public transport a natural 

monopoly, and the more the dispersed demand is, the stronger the effect is.’ (Mees, 2010, p 

153). 

 

Een concreet voorbeeld van het netwerkeffect zijn de lijnvluchten in het vliegverkeer. Als 

voorbeeld geeft Paul Mees de lijndienst van Australië naar Europa. Door de overstap op 

London, Dubai en Singapore is het goedkoper geworden om te vliegen vanuit Australië naar 

Europa en is Europa makkelijker te bereiken. Er worden meer reizigers bereikt die naar 

Europa willen gaan, en de bezetting per vliegtuig wordt hoger. Juist door de hoge bezetting 

dalen de kosten per reiziger.  

2.4.2.Condities voor succesvol netwerk 

Nielsen (2005, p. 32 & 33) spreekt van een aanbodgericht model. De theorieën van Paul 

Mees en Nielsen zijn dus aanbodgericht. Bij een aanbodgericht model is het doel om een 

openbaar vervoersnetwerk te scheppen die een groot deel van een gebied dekt. Het 

openbaar vervoersnetwerk is op een dusdanige manier ontwikkeld dat het als een systeem 

werkt. Een totaal systeem dat voor iedereen toegankelijk is. Een vraaggericht model 

daarentegen, is gericht op de vraagzijde. Volgens Nielsen en Mees leidt een vraaggericht 

model juist tot versnippering van het netwerk. Het openbaar vervoersnetwerk zal niet een 

geheel zijn. Maar het zal bestaan uit verschillende onderdelen die zich richten op een 

deelmarkt of een andere doelgroep. Het gevolg is dat het leidt tot een onsamenhangend 

netwerk waar verschillende diensten op het netwerk met elkaar de concurrentie aangaan. In 

de praktijk kan het zo zijn, dat een doelgroep te klein is, waar geen dienst voor wordt 

verleend. Maatschappelijk gezien houdt een vraaggericht model, een model in waar nadruk 

ligt op lage financiële bijdrage van de overheid en lage bemoeienis van de overheid. Er is 

sprake van marktwerking. Bij een aanbodgericht model ligt het accent weer op ontwikkelen 

van een openbaar vervoersnetwerk waarop het openbaar vervoer een alternatief kan zijn 

voor de auto. Het openbaar vervoer dient toegankelijk te zijn voor iedereen. Paul Mees en 

Gustav Nielsen stellen de volgende voorwaarden voor een netwerkeffect.  

 

Een bedrijf dat het gehele netwerk verzorgt 

Een organisatie die netwerk opzet van bussen, treinen, trams, en metro. In een systeem 

waarin verschillende bedrijven op verschillende lijnen elkaar ‘beconcurreren’ kan er niet een 

efficiënt netwerkeffect gecreëerd worden. De lijnen die verliesgevend zijn worden niet 

geëxploiteerd. Er is geen enkel bedrijf dat het verlies zal opnemen. Terwijl zo’n 

verliesgevende lijn juist wel bijdraagt aan de winstgevendheid van een rendabele lijn. Met 

een organisatie die alle lijnen beheert, kan met de opbrengsten van de winstgevende lijnen 

de verliesgevende lijnen gefinancierd worden.  

 

De auto als aanvulling op het openbaar vervoer 

Binnen de literatuur van zowel Nielsen als Mees wordt erkend dat auto een aanvulling kan 

zijn op het openbaar vervoersnetwerk. Ze zijn ervan bewust dat de auto nodig kan zijn voor 

mensen die geen makkelijk toegang hebben tot een halte van het openbaar vervoer. Zowel 

Mees als Nielsen hebben echter een conservatieve houding ten opzichte van de auto. Als 

mogelijkheid voor de auto als aanvulling op het openbaar vervoer geldt kiss & ride’. Het ‘kiss 
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and ride’ –principe is erop gebaseerd dat een reiziger naar een opstappunt van het openbaar 

vervoer per auto wordt gebracht door een bekende of een familielid. Daarnaast is er ook 

‘park & ride’. Mees en Nielsen zien ‘park & ride’ niet als aanvulling op het openbaar vervoer. 

Bij park & ride maakt een reiziger een deel van zijn reis gebruik van de auto. De auto wordt 

bij een station geparkeerd. Echter, het blijkt dat een station dat beschikt over een 

autoparkeerplaats, uiteindelijk niet duurzaam is voor het openbaar vervoer. Volgens Paul 

Mees (2008, p. 174) betekent ‘park & ride’ ook meer gebruik van de auto ten koste van het 

(ontsluitend) openbaar vervoer. De auto vervangt een deel van de reis die normaal 

gesproken helemaal met openbaar vervoer wordt afgelegd. In feite is de auto geen 

aanvulling maar een concurrent geworden van het openbaar vervoer.  

 

Overstappen 

Overstappen is een cruciaal onderdeel voor een efficiënt openbaar vervoersnetwerk. Het 

netwerkeffect wordt bereikt op locaties waar meerdere lijnen elkaar kruizen, waarbij een 

overstap leidt tot meerdere andere reismogelijkheden. Mees spreekt van twee soorten 

manieren van overstappen, namelijk gecoördineerde en vrije overstap. In een netwerk waar 

er sprake is van vrije overstap, is er een hoge frequentie op de verschillende lijnen, dat 

overstappen geen coördinatie behoeft. Door de hoge frequentie op de lijnen hoeft de reiziger 

niet lang te wachten op het volgend vervoersmiddel. Tevens geldt dat een hoge en 

regelmatige frequentie van vervoer op de lijnen van belang zijn. De vertrektijden op de lijnen 

dienen altijd hetzelfde te zijn en dezelfde regelmaat te hebben. Reizigers hoeven hierdoor 

niet na te denken over wanneer bijvoorbeeld een trein, bus of metro aankomt. Als de 

vervoerseenheden op de lijnen allemaal dezelfde vertrekfrequentie hebben, dan is het 

mogelijk om te regelen dat deze vervoerseenheden op een overstappunt elkaar kruisen, 

waardoor overstap makkelijk en efficiënt wordt. 

Bij gecoördineerde overstap dienen de lijnen elkaar aan te sluiten op de overstappunten. 

Vooral in laagbevolkte gebieden is dit van groot belang. Nielsen en Mees spreken van ‘pulse 

time table’. De verschillende modaliteiten komen aan op het zelfde moment en vertrekken 

eveneens op hetzelfde moment.  

 

Aanwezigheid van hoogwaardige overstappunten  

Alvorens reizigers kunnen overstappen is de aanwezigheid van overstappunten noodzakelijk. 

De voorzieningen op de overstappunten kunnen van cruciaal belang zijn. Als deze punten 

niet goed functioneren, kan de overstap niet bevorderd worden. Nielsen omschrijft 

overstappunt als een locatie waar de mogelijkheid is om in een andere richting te reizen, en 

beschikt over fysieke faciliteiten en informatiesystemen die de reizigers ondersteunen in het 

overstappen. Tarzis en Last (2000) omschrijven deze faciliteiten op het station voor 

overstappen in hun onderzoek. In de eerste plaats kunnen we daarbij denken aan 

aanwezigheid van liften, roltrappen, en traploze stations. In het bijzonder mensen die minder 

validen of minder mobiel zijn kunnen hier baat bij hebben. Hierbij kunnen we denken 

ouderen, aan ouders met kinderen in kinderwagen, reizigers met bagage, rolators etc. In de 

tweede plaats is de aanwezigheid van overdekte (wacht)ruimtes belangrijk. Andere aspecten 

die belangrijk zijn, zijn aanwezigheid actuele vertrektijden, duidelijk informatie over 

overstapmogelijkheden en de mogelijkheid om met een kaart te reizen op alle soorten 

openbaar vervoer. Ook spreekt Mees (2010) van de mogelijkheid om een kaart te kopen 

waarmee men op alle soorten manieren van openbaar vervoer kan reizen. Volgens Mees 

leidt dit makkelijker en sneller overstappen, doordat reizigers niet steeds een andere kaart 

hoeven te kopen.  
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Trunk and feeder model 

Paul Mees pleit voor een ‘Trunk and Feeder’ model. In plaats van verschillende lijnen die op 

bepaalde momenten een deel van de route op zelfde weg afleggen pleit hij voor een systeem 

van Trunk and Feeder model. De verschillende lijnen worden gereduceerd, waar bij een 

belangrijke lijn ontstaat, en er komen kleine aanvullende lijnen. Deze lijnen vullen de 

hoofdlijnen aan. De hoofdlijn vervoert de meeste passagiers en de bijlijnen vullen de 

hoofdlijn aan. Wel geldt dat deze lijnen vast en herkenbaar moeten zijn. Het netwerk dient te 

bestaan uit duidelijke structuur van hoofdlijnen en bijlijnen die simpel en makkelijk te 

onthouden zijn. Dit dient te gebeuren door hen een naam te geven of duidelijk te laten 

herkennen door de lijn een kleur en/of nummer te geven. Een andere manier om de 

herkenbaarheid te vergroten is om lijnen consequent dezelfde routes, vaste vertrektijden, en 

regelmatige (hoge) frequenties aan te houden.  

2.5 Theorie van Bike and Ride (Martens, 2004 & 2007) 

De theorie van Bike and Ride gaat over de inzet van fietsen als aanvullend netwerk op het 

openbaar vervoersnetwerk. Een fietsnetwerk is een aanvulling op het openbaar vervoer 

omdat zij meer reizigers zal aantrekken om met het openbaar vervoer te reizen (Martens, 

2007). Met andere woorden, de fiets kan het gebruik van het openbaar vervoer versterken op 

bijvoorbeeld bepaalde openbaar vervoersnetwerk. Dit heeft onder anderen te maken met het 

feit dat fietsen flexibel zijn. Er zijn geen wachttijden, en een fiets kan in principe op ieder 

moment beschikbaar zijn. Daarnaast zijn er stations en openbaar vervoersknooppunten die 

met de fiets makkelijker te bereiken zijn dan met het openbaar vervoer. We kunnen denken 

aan stations die in landelijk gebied liggen, maar ook aan stations die net te ver zijn om heen 

te lopen of te niet de moeite waard zijn om met de bus erheen te gaan. Bij het laatste kan 

men denken aan stations waarbij de reis met de bus erheen inclusief de wachttijden voor de 

bus en de overstaptijden net zo lang of langer zijn dan de reistijd met de fiets naar dezelfde 

station. 

2.6 Theorie over bereikbaarheid (Hilbers & Verroen, 1992) 

Binnen dit onderzoek wordt getoetst in hoeverre de stations in het landelijk voldoen aan de 

kwaliteitseisen van een poortfunctie. Bereikbaarheid van voorzieningen buiten het landelijk 

gebied is belangrijk voor mensen op het platteland. Het is ook belangrijk om de theorieën 

van bereikbaarheid te vermelden. Ook omdat uit deze theorieën kwaliteitscriteria afgeleid 

kunnen worden voor het beoordelen van de poortfunctie van een station. Het begrip 

bereikbaarheid wordt in verschillende onderzoeken op verschillende manieren gedefinieerd. 

De onderzoeken van Geurs & Ritsma van Eck (2001), Hagoort (1999), Hilbers & Verroen 

(1992) en Hilders & Wilmink (2000) laat de diversiteit over het begrip bereikbaarheid zien. 

Geurs & Ritsema van Eck (2001) en Geurs & Van Wee (2004) proberen bereikbaarheid te 

definiëren aan de hand van verschillende componenten.  

2.6.1 Wat is bereikbaarheid? 

Zoals eerder vermeld zijn er verschillende definities van het begrip bereikbaarheid. Als 

uitgangspunt gebruiken we de definitie van bereikbaarheid volgens Hilbers & Verroen (1992). 

Bereikbaarheid in dit onderzoek is de hoeveelheid tijd, moeite en/of geld moten ondernemen 

om vanuit herkomstgebied de bestemmingslocatie te bereiken (Hilbers & Verroen, 1992). 

Echter, het begrip bereikbaarheid is op verschillende manieren te meten. Dit is afhankelijk 

van verschillende aspecten. Hier meer over in volgend gedeelte. 
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2.6.2 Meten van bereikbaarheid vanuit verschillend aspecten 

Binnen de literatuur bestaan er verschillende maten die de bereikbaarheid meten. Deze 

maten proberen de bereikbaarheid van een locatie te meten. Maar voordat een 

bereikbaarheidsmaat wordt gebruikt, is het van belang om te kunnen aangeven welke 

bereikbaarheid gemeten dient te worden. In de onderstaande tabel wordt een overzicht 

gegeven welke aspecten een rol spelen bij het bepalen van een bereikbaarheidsmaat. Om 

de juiste maat te bepalen is het van belang om juist aspect te weten (Hilbers & Verroen, 

1992). In onderstaande figuur een overzicht van de aspecten van waaruit naar 

bereikbaarheid gekeken kan worden: 

 
Aspecten Vorm van bereikbaarheid 

Perspectief Vanuit individu, bedrijf, activiteit, vervoersysteem, of overheidsdoelstelling 

Activiteit op de te beoordelen locatie Woning, voorziening, werkgelegenheid 

Verplaatsingsmotief Personeel, bezoekers, zakelijk verkeer of aan- en afvoer goederen 

Doelgroep Specifieke bevolkingsgroep, autobezitters, etc. 

Vervoerwijze Lopen/fiets/OV/auto/Schip/rail/vliegtuig 

Schaalniveau locaties Kavel, wijk, plaats, regio, land 

Schaalniveau invloedsgebied Wijk, plaats regio, land buitenland 

 
Tabel 1 Aspecten bij definitie van bereikbaarheid  

Bron: Hilbers & Verroen, 1992 

2.6.3 Perspectief 

Hoe je bereikbaarheid definieert en meet is afhankelijk vanuit welk perspectief je 

bereikbaarheid bekijkt. Er bestaan vier perspectieven: 

 

Vanuit het individu 

Bereikbaarheid vanuit het individu heeft te maken met mogelijkheden om te ontplooien. Als 

voorbeeld kan gegeven worden hoe autoloze mensen een maatschappelijk voorziening 

kunnen bereiken.  

 

Vanuit een activiteit 

Hierin speelt de het bedrijfseconomisch belang van een bedrijf rol bij de bereikbaarheid. 

Hierbij kan gedacht worden aan bereikbaarheid van een bedrijf voor werknemers, klanten, 

leveranciers etc.  

 

Vanuit een vervoerssysteem 

Hierin staat het functioneren van een vervoerssysteem voorop.  

 

Vanuit een overheidsdoelstelling 

De overheid kan een doelstelling van bereikbaarheid opstellen gebaseerd op een van de 

bovenstaande perspectieven. Maar bereikbaarheid vanuit overheidsdoelstelling kan ook 

betrekking hebben op het beperken en geleiden van mobiliteit. Binnen zo’n 

overheidsdoelstelling is bereikbaarheid gericht op het verminderen van bijvoorbeeld 

autokilometers (door slechtere bereikbaarheid per auto) en/of stimuleren van bereikbaarheid 

per openbaar vervoer (door betere bereikbaarheid per ov). Met andere woorden, de 

bereikbaarheid is in dit geval gericht het situeren van een activiteit, en ontsluiting per ov, dat 

door de activiteit opgeroepen verplaatsingsbehoefte zo min mogelijk autokilometers oproept 

(Hilbers & Verroen, 1992)  



 

27 
 

2.6.4 Activiteit op de te beoordelen locatie 

Wil je bereikbaarheid meten van een locatie, dan is het belangrijk om te weten welke 

activiteiten aan deze locatie is gekoppeld. Een locatie die bestaat uit scholen en 

universiteiten vraagt om een andere bereikbaarheid, dan een stadscentrum.  

2.6.5 Verplaatsingsmotief 

Binnen een activiteit is het van belang om te weten welk doelgroep hierop afkomt. Elk 

doelgroep heeft namelijk een ander motief om zich te verplaatsen. Zo bestaat een 

stadscentrum uit bijvoorbeeld zakenlieden, gezinnen, werknemers etc. Elk doelgroep heeft 

een ander verplaatsingsmotief. We kunnen aan verplaatsing gebaseerd op sociaal verkeer, 

zakelijke verkeer, woon-werkverkeer etc. 

2.6.6 Specifieke doelgroep 

Bij het meten van bereikbaarheid kan men onderscheid maken naar de verschillende 

doelgroepen. Naast de bovenstaande verplaatsingsmotieven, hebben doelgroepen ook 

verschillende verplaatsingsmogelijkheden. Bereikbaarheid per doelgroep is per doelgroep 

weer anders. 

2.6.7 Vervoerwijze 

Bereikbaarheid kan gemeten worden per manier van vervoer. Vaak wordt bereikbaarheid 

gebruikt als maat om de snelheid of gemak de vervoerwijzen met elkaar te vergelijken. 

2.6.8 Schaalniveaus locaties en invloedsgebied 

De combinatie van schaalniveau locatie en invloedsgebied heeft een belangrijk gevolg voor 

de eisen die gesteld worden aan de te gebruiken bereikbaarheidsmaat.  

Het schaalniveau is in feite tot welke hoogte/lengte je bereikbaarheid bekijkt. Bereikbaarheid 

kan bekeken worden voor een deel van bijvoorbeeld Europa. Maar het kan ook bekeken 

worden voor een wijk. 

Het invloedsgebied is weer gebaseerd op het aantal verplaatsingen waarvoor bereikbaarheid 

in kaart wordt gebracht. Het aantal verplaatsingen is weer gekoppeld aan de dagelijkse 

activiteitenruimten. Als voorbeeld kan een vrachtvervoerder genomen worden. Een 

vrachtvervoerder zal een groter invloedsgebied hebben dan een buurtbus.  

2.7 Maten van bereikbaarheid 

Bereikbaarheidsmaten bestaan er in verschillende soorten. Grofweg zijn er twee types. 

Bereikbaarheidsmaten die gebaseerd zijn op het aanbod van vervoersvoorzieningen en zij 

die gebaseerd zijn op de vraag naar deze voorzieningen (Hilbers & Verroen, 1992). Als het 

gaat om een aanbodgeoriënteerde benadering, dan wordt er uitgegaan van een beschrijving 

van de kwaliteiten van een vervoerssysteem. De vraaggeoriënteerde benadering 

daarentegen, is meer een sociaal gerichte benadering. Het principe is dat bij deze 

benadering gekeken wordt naar de mogelijke activiteitenpatronen en de hieruit volgende 

behoefte aan verplaatsingsmogelijkheden. De zes benaderingen van maten van 

bereikbaarheid zijn geordend van aanbodgeoriënteerde naar vraaggeoriënteerde. 

 

Ontsluitingskenmerken 

Binnen deze benadering staat de ontsluiting van een locatie centraal. Er wordt gelet op de 

afstand van een locatie tot een knooppunt en/of het aantal verbindingen vanuit een 

knooppunt. In feite wordt puur gekeken naar het aanbod van vervoerssystemen. Er wordt 
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niet gekeken naar herkomstgebieden van de reizigers en het verwacht gebruik van het 

systeem. Mogelijke kenmerken waarnaar gekeken worden zijn:  

 

 De afstand tot een knooppunt van openbaar vervoerlijnen (halte, station) of tot een 

hoofdwegverbinding; 

 De positie van het openbaar vervoer knooppunt of de wegverbinding in een netwerk; 

 De parkeer- en stallingmogelijkheden. 

 

De invulling van deze kenmerken kan verschillend zijn. Dit is afhankelijk van activiteit op de 

locatie, de wijze van vervoer en vanuit welk perspectief.  

 

Positie in netwerk 

Deze maten hebben betrekking op de positie van een knooppunt in het netwerk. De 

verbinding van een knooppunt of halte naar een ander knooppunt of halte is hier belangrijk. 

Gebruikte theorieën zijn de graphen theorieën. Hier wordt gekeken naar de geometrische 

eigenschappen van het netwerk. In de graph theory worden het netwerk van verbindingen 

getransformeerd tot een systeem van knooppunten (bv haltes) en schakels ( de directe 

verbinding tussen de haltes). De bereikbaarheidsmaten binnen deze theorie gaan ervan uit 

dat de lengte van de schakels en de kwaliteit van de verbindingen niet te veel verschillen 

(Hilbers & Verroen, 1992). Ook gaan deze theorie ervan uit dat iedere zone in het netwerk 

even belangrijk is qua bereikbaarheid. Het nadeel is dat de resultaten ook gevoelig zijn voor 

de gekozen grenzen van het studiegebied en op de opbouw van het netwerk.  

Concrete maten hiervoor zijn Graad en het aantal passerende relaties. De Graad geeft het 

aantal directe verbindingen dat van en naar een punt loopt. Met deze maat wordt de 

nodaliteit van een knooppunt omschreven. Hoe meer verbindingen, hoe centraler.  

 

Potentiële bereikbaarheid 

Bij deze benadering wordt gekeken naar de geografische ligging van een locatie ten opzichte 

van een gebied waar in potentie een ruimtelijke interactie kan plaatsvinden. De mogelijke 

doelgroepen van een activiteit in dit gebied wordt in kaart gebracht, maar de kans op 

verplaatsing is bij iedere doelgroep even groot. Ieder voor even zwaar gewogen.  

 

Actuele bereikbaarheid 

Bij het meten van bereikbaarheid wordt ook gekeken naar de kans dat er een interactie zal 

plaatsvinden tussen gebieden. Vergeleken met de potentiële bereikbaarheid, is de dimensie 

kans als weegfactor toegevoegd aan deze bereikbaarheidsmaat.  

 

Feitelijk gebruik en afwikkelingskwaliteit van een vervoerssysteem 

Op twee manieren kan het feitelijk gedrag van een groep mensen een maat zijn voor de 

bereikbaarheid. Het gedrag kan een afspiegeling zijn van de ervaren bereikbaarheid van een 

vervoerssysteem. Bijvoorbeeld, het aantal mensen dat gebruik maakt van de trein komt 

wellicht omdat de bereikbaarheid van deze trein slecht is. Daarentegen, kan het ook naar de 

andere kant toe werken. Hoe meer gebruik hoe slechter de afwikkelingskwaliteit. Deze 

kwaliteit is dan ook een indicator van bereikbaarheid. Als voorbeeld kunnen we nemen dat 

als mensen meer gebruik zullen maken van de auto, de kans op congestie groter kan zijn. 

Hierdoor wordt de bereikbaarheid ook minder.  
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Bereikbaarheidsmaten gerelateerd aan activiteitenpatronen 

Verplaatsingen kunnen een noodzakelijke activiteit zijn om bepaalde activiteiten te 

realiseren. Er worden activiteitenpatronen in kaart gebracht. Vervolgens wordt gekeken 

welke knelpunten er bestaan die deze activiteitenpatronen belemmeren. Deze knelpunten 

komen voort uit vervoers- en verkeerssysteem.  

2.8 Conceptueel model 

Uit de theorieën van Mees, Nielsen, en Martens kunnen daarbij verschillende aspecten 

onderscheiden worden die van belang zijn voor een efficiënt openbaar vervoersnetwerk. 

Volgens Mees, Nielsen, Martens leiden zij tot een netwerkeffect op een openbaar 

vervoersnetwerk. 

 

 Auto is een aanvulling op het openbaar vervoersnetwerk (Mees, 2008 en Nielsen, 

2005) 

 Fiets vult het openbaar vervoersnetwerk aan (Martens, 2004 en 2007) 

 Aanwezigheid van een verbindend en ontsluitend stelsel binnen het openbaar 

vervoersnetwerk. Paul Mees (2008) noemt dit het ‘Trunk & Feeder’ model  

 Locatie waar meerdere lijnen elkaar kruisen en overstap leidt tot 

overstapmogelijkheden (Mees, 2008) 

 Eén organisatie die het gehele netwerk beheert. Als een organisatie een netwerk 

beheert dan zij kleine financieren met de opbrengsten van winstgevende lijnen. 

Hierdoor blijven kleine lijnen eerder behouden. (Mees, 2008).  

 

In dit onderzoek zal de component ‘een organisatie die het gehele netwerk beheert’ niet 

verder onderzocht worden omdat deze samenhangt met de governance van openbaar 

vervoersnetwerken en slechts indirect met de structuur en kenmerken van het netwerk van 

verbindingen.  

 

Van der Bijl (2008) stelt dat de kwaliteit van het netwerk doorslaggevend is voor de positie 

van een station. In de inleiding van het onderzoek hebben we beschreven dat de 

maatschappelijke relevantie van het onderzoek is dat mensen die niet over een auto 

beschikken ook een station moeten kunnen bereiken. En andersom, een station is ook een 

punt van waar mensen zonder auto het platteland kunnen bereiken. Het kunnen bereiken 

van een station zonder auto kunnen we als voorwaarden voor een station op het platteland 

stellen. 

 

Uitgaande van deze voorwaarde kunnen we de belangrijkste aspecten voor de poortfunctie 

van een station filteren uit de verschillende theorieën. 

 

 Knooppunten van verschillende soorten vervoer. Daar kan men op de trein 

overstappen vanuit de regionale bus, vanuit de auto of de fiets (Gemeente 

Groningen, 2006, p.14). Het is een dus locatie met meerdere verbindingen met 

verschillende (ov-)stelsels  

 Faciliteiten voor de bereikbaarheid van auto’s en fietsen en bijbehorende 

stalvoorzieningen (Van der Bijl, 2008). In het bijzonder de bereikbaarheid met de auto 

voor het ophalen en afzetten van mensen van en op het station 

 Een prettige schakel om van het ene systeem over te stappen naar het ander 

systeem. Tarzis & Last (2000) en Mees (2008) verklaren dat aanwezigheid van 
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voorzieningen en informatie overstap bevorderen/vergemakkelijken (Tarzis & Last, 

2000 en Paul Mees, 2008) 

 Een locatie die een schakel vormt voor het ontsluitend en verbindend stelsel. Volgens 

Van der Bijl (2008) is deze locatie een schakel tussen het (inter)nationale, regionale, 

en lokale netwerk en is het ontsloten door het regionaal vervoer. 

 

De kwaliteit van de poortfunctie van een station wordt dus beïnvloed door kwaliteit van het 

netwerk en de voorwaarden voor een poortfunctie van een station. 

 

Uit de voorwaarden voor een poortfunctie en de kwaliteitspunten voor een openbaar 

vervoersnetwerk kunnen we de volgende kwaliteitscomponenten afleiden die de kwaliteit van 

de poortfunctie van een station bepalen: 

 

 Kwaliteit van het ontsluitend stelsel dat wordt bediend door de poort  

 Kwaliteit van het verbindend stelsel dat wordt bediend door de poort 

 Kwaliteit van voorzieningen op station die overstap vergemakkelijken  

 Kwaliteit van bereikbaarheid per fiets 

 Kwaliteit van overstap van ene stelsel naar ander stelsel 

 Kwaliteit van bereikbaarheid voor het halen/brengen per auto 

 

De componenten kwaliteit overstap en kwaliteit voorzieningen voor de overstap lijken erg op 

elkaar. Desondanks is er een verschil in dit onderzoek. Kwaliteit van overstap betreft de 

mogelijkheden om te kunnen overstappen. De voorzieningen die overstap vergemakkelijken 

zijn die zaken die de overstap op de verschillende mogelijkheden versnellen.  

. 

Hoewel in de literatuur naar voren kwam dat een station ook als een verzamelpunt voor 

automobilisten kan zijn (Van der Bijl, 2008 en Post, 2012), wordt dit aspect van een 

poortfunctie slechts ten dele meegenomen in het onderzoek. Paul Mees spreekt ook dat in 

sommige afgelegen gebieden een auto onmisbaar is om bij het station te komen. Binnen dit 

onderzoek wordt autoverbinding meegenomen in het onderzoek als bereikbaarheid van een 

station per auto om mensen op te halen en/of af te zetten op het station. 

 

Uit de voorgaande kan een totaal conceptueel model worden opgesteld dat een samenhang 

geeft tussen de verschillende kwaliteitscomponenten en de kwaliteit van een station als een 

poort. 
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Figuur 5 Conceptueel model kwaliteit poortfunctie station 
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3 Methode van onderzoek  

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt toegelicht welke methoden en technieken van onderzoek zijn 

toegepast voor dit onderzoek. Allereerst wordt aangegeven welke onderzoekstrategie is 

toegepast en waarom. Vervolgens wordt de verschillende kernbegrippen van dit onderzoek 

geoperationaliseerd. Daarbij worden de kwaliteitscomponenten omgezet in meetbare 

indicatoren. In de paragraaf die erop volgt worden de verschillende 

dataverzamelingsmethoden toegelicht. Ten slotte volgt de multicriteria-analyse. Met de deze 

analyse wordt de kwaliteit van de stations beoordeeld en onderling vergeleken. 

3.2 Verantwoording gekozen onderzoeksstrategie 

Binnen dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van meervoudige casestudy als 

onderzoekstrategie Als ondersteuning is er ook literatuur bestudeerd. Echter, de 

literatuurstudie is alleen een manier om begrippen poortfunctie en de kwaliteitscomponenten 

in kaart te brengen en te operationaliseren. Ook zijn kernpunten uit verschillende theorieën 

onderzocht en samengekoppeld die het begrip kwaliteit van poortfunctie kunnen indiceren. 

Het onderzoek bestaat uit vergelijkend casestudie (ook wel genoemd als meervoudig 

casestudie) als onderzoekstrategie. Om de data te verkrijgen wordt gebruikt gemaakt van 

observaties en waarnemingen enerzijds en media- en documentenanalyse anderzijds. Er zijn 

verschillende beweegredenen geweest om te kiezen voor een vergelijkend casestudies als 

onderzoeksstrategie te kiezen. In de eerste plaats gaat het om een beschrijvend onderzoek. 

We willen de kwaliteit van poortfunctie in zijn bestuderen en omschrijven. Dit willen doen met 

verschillende cases waarin stations in hun natuurlijke omgeving en omstandigheden worden 

bestudeerd. We willen een integraal beeld van de kwaliteit van poortfuncties van stations. 

Ten tweede is met oogpunt van haalbaarheid en kosten een keuze gemaakt. De methoden 

van literatuur, en casestudy zijn minder tijdrovend en financieel haalbaar in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld experiment en surveys.  

De verkregen data worden die voortgekomen zijn binnen de casestudies worden met een de 

multicriteria analyse beoordeeld ten einde de kwaliteit van de poortfunctie van station in kaart 

te brengen.  

3.2.1 Vergelijkende casestudies binnen de Case De Achterhoek 

Zoals eerder omschreven wordt binnen dit onderzoek gekozen voor vergelijkende 

casestudies. Binnen de casus ‘De Achterhoek’ worden verschillende vergelijkende 

casestudies onderzocht. We proberen de kwaliteit van poortfunctie van stations te 

omschrijven. Hiervoor is het van belang cases te onderzoeken die minimaal van elkaar 

verschillen (Verschuuren en Doorewaard, 2007). Er wordt gebruikt gemaakt van 

hiërarchische methode. Dat wil zeggen er worden binnen deze regio verschillende stations 

een voor een bestudeerd en geanalyseerd. De bestudering gebeurt onafhankelijk van elkaar. 

Daarna wordt gekeken wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen deze stations. 

3.2.2 Selectie casussen  

 

Selectie casus De Achterhoek 

De keuze voor De Achterhoek als Casestudy is gebaseerd op de volgende zaken. In de 

eerste plaats is de Achterhoek een regio die te maken heeft met bevolkingskrimp. Ten 

opzichte van 2009 zal er in 2040 in deze regio een krimp zijn van minimaal 2,5 procent en 
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maximaal meer dan 10 procent (PBL, 2010, p. 14). Het gevolg van deze is krimp is dat 

bepaalde voorzieningen zullen verdwijnen (NVM, 2010). Gezien deze omstandigheden is het 

van belang om een goed openbaar vervoersnetwerk te hebben opdat mensen die niet over 

een auto beschikken, zich kunnen mobiliseren met het openbaar vervoer. In de tweede 

plaats bestaat deze regio voor een groot deel uit landelijk gebied. Zes van de acht 

gemeenten zijn officieel weinig stedelijk of landelijk gebied. Ten derde is gekozen voor De 

Achterhoek als casestudy vanuit praktische overwegingen. Binnen dit onderzoek is het lastig 

om een heel gebied als Nederland te onderzoeken. Het schaalniveau en het invloedgebied 

van een station in Nederland is te groot. De tijd en de middelen om dit onderzoeken 

ontbreken helaas in dit onderzoek. Om enigszins de zaken praktisch te kunnen onderzoeken 

is gekozen voor een afbakening. Ook is er enkel gekeken naar de poortfunctie van een 

station op de tijdstippen Acht uur ’s morgens tot zes uur ’s avonds. Dit uit praktische 

overwegingen. 

 

Selectie vergelijkende casestudies 

Voor de selectie van stations binnen De Achterhoek worden stations gekozen die in zich het 

landelijk gemeenten bevinden. Onder het begrip landelijk gemeente wordt ook verstaan 

ruraal gebied en platteland. In Nederland zijn er vijf soorten gemeente namelijk (RIVM, 

2012): sterk stedelijk, stedelijk, matig stedelijk, weinig stedelijk en landelijk. Deze indeling is 

gemaakt op basis van de omgevingsadressendichtheid ofwel de OAD (CBS-Statline, 2012). 

De OAD geeft het aantal adressen binnen een cirkel met een straal van één kilometer 

rondom een adres, gedeeld door de oppervlakte van een cirkel. De OAD wordt uitgedrukt in 

km2 (CBS, 2012). Binnen dit onderzoek bestaat het landelijk gebied uit weinig stedelijk en 

landelijk gemeente. Met andere woorden: het landelijk gebied zijn de gemeenten in 

Nederland die een OAD hebben van tussen de 0 en 1000 adressen per km2. In de bijlage, 

figuur 21, kunt u zien welke gemeenten hieronder vallen.  

 

De Achterhoek bestaat uit de gemeentes Bronckhorst, Berkelland, Doetinchem, Montferland, 

Oude IJsselstreek, Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk. Deze gemeenten hebben een 

samenwerkingsverband genaamde Regio Achterhoek. Er worden geen stations gekozen uit 

gemeenten Winterswijk, Doetinchem en Montferland. Gemeenten Winterswijk en 

Doetinchem zijn namelijk gematigd stedelijke gemeenten. Ook wordt de gemeente 

Montferland in dit onderzoek niet meegenomen, hoewel deze gemeente wel landelijk is. Dit 

komt omdat deze gemeente ook is aangesloten bij de stadsregio Arnhem-Nijmegen 

(Stadsregio Arnhem Nijmegen, 2013). Om enige betrokkenheid of invloed van stedelijkheid 

uit te sluiten is er gekozen om deze gemeente niet mee te nemen. Op grond van het 

criterium landelijk gemeenten, is gekozen om de stations in de volgende plaatsen te 

onderzoeken:  

 

Ruurlo, Lievelde, Aalten, Vorden en Terborg en Varssevelde. 

 

3.3 Operationalisatie 

Om de verschillende componenten te meten worden deze componenten 

geoperationaliseerd. De componenten zullen worden beschreven in meetbare indicatoren. 

Per subparagraaf volgt een toelichting per kwaliteitscomponent en de daarbij behorende 

indicatoren en de manier waarop deze indicatoren worden gemeten. 
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3.3.1 Kwaliteit van de ontsluitende en verbindende stelsel(s)  

Allereerst verstaan we in dit onderzoek onder een ontsluitend stelsel het streekvervoer per 

bus en het verbindend stelsel het treinvervoer. Immers, een kenmerk van verbindend stelsel 

is dat ze grote verplaatsingen heeft. En het ontsluitend stelsel heeft over het algemeen korte 

verplaatsingen. 

Frequentie 

Om de kwaliteit van een stelsel te operationaliseren wordt gekeken naar de frequentie van 

het vervoer op het ontsluitend of verbindend stelsel. Onder een frequentie verstaan we het 

aantal bussen/treinen binnen een bepaalde tijdseenheid komt. Hierbij gaat het om de 

frequentie op een relatie. Hoe groter de frequentie hoe beter, omdat hiermee de overstaptijd 

bepaald wordt (Van Eck, 2010). Volgens Mees en Nielsen is een frequentie van tien minuten 

( 6 keer per uur) ideaal en is zestig (één keer per uur) minuten is minimaal. Voor de analyse 

van deze data worden ook scores gegeven een frequentie van  

 

Aantal lijnen 

Lijnen ondersteunen de vervoersdiensten om in een bepaalde periode reizigers te 

verzamelen en te verspreiden over de verschillende haltes op die lijnen (Lodewijks, 2005). 

Bij deze indicator wordt gekeken naar het aantal lijnen op een stelsel. Om een waarde te 

kunnen geven aan het aantal lijnen op het stelsel, wordt gekeken hoeveel lijnen een stelsel 

heeft ten opzicht van het totaal aantal lijnen in de Achterhoek. Deze score geeft dus een idee 

aan hoeveel vervoersdiensten een stelsel heeft ten opzichte van het gehele openbaar 

vervoersnetwerk.  

 

Haltedichtheid 

Schoemaker (2002) omschrijft dit als het aantal haltes per vierkante kilometer. In dit 

onderzoek is uitgegaan van het aantal haltes op een lijn. Er wordt gekeken naar het aantal 

haltes op een lijn en de lengte van deze lijn, uiteindelijk wordt bepaald wat de gemiddelde 

afstand is tussen de haltes. Voor haltedichtheid geldt dat een afstand van 300 meter 

gemiddeld hoort te zijn. Hoe korter de halteafstand, hoe minder na- en voortransport voor de 

reiziger. Echter, Nielsen (2005) is sceptisch over deze afstand. Deze afstand komt namelijk 

overeen met ongeveer vijf minuten lopen. Waarschijnlijk is deze afstand gebaseerd op haltes 

in stedelijk gebieden. Binnen dit onderzoek gaan we uit van een ideale halteafstand van 

1000 meter tot 1500 meter. Dit omdat deze afstanden reëler zijn voor plattelandsgebieden.  

 

Is de lijn stabiel? 

Hierin wordt gekeken of de lijn altijd dezelfde route met dezelfde haltes aflegt. Volgens Mees 

en Nielsen betekent dit betere begrip van de lijn. Reizigers hoeven niet in de ‘war’ te raken 

als blijkt omdat de route altijd gelijk is.  

3.3.2 Kwaliteit van voorzieningen voor overstap 

Nielsen stelt dat overstappunt over fysieke faciliteiten en informatiesystemen dienen te 

bezitten die de reizigers ondersteunen in het overstappen. In dit onderzoek maken we een 

onderscheid in faciliteiten op het gebied van comfort, informatie en ‘integrated ticketing’ 

 

Comfort 

De aspecten van comfort zijn aanwezigheid overdekte wachtruimtes, en faciliteiten zoals 

liften, roltrappen of hellingbaan (Nielsen, 2005 en Tarzis & Last, 2000). Een hellingbaan is 
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een station met een oplopende baan als toegang tot het perron. Hierdoor kunnen invaliden 

en reizigers met koffers makkelijker stationsperron betreden.  

 

Informatie 

Hiermee wordt bedoeld de manier waarop informatie wordt overgedragen (communicatie). 

Om dit aspect dit te meten wordt onderzocht of de volgende faciliteiten aanwezig zijn: 

- Borden met ‘real time’ vertrek en/of aankomsttijden van zowel de bus als de trein. De 

aanwezigheid van actuele aankomst en vertrektijden zorgt voor duidelijkheid en 

herkenbaarheid over de overstapmogelijkheden (Nielsen, 2005)  

- Vertrekstaat bussen en treinen (Tarzis & Last, 2000) 

- Overzicht van lijnen (zowel bus als trein) die deze stations bedienen (Tarzis & Last, 

2000);  

- Duidelijke herkenbare bus- en treinlijnen met bijvoorbeeld een kleur of nummer (Nielsen, 

2005) 

- Overzicht van de lijnen welke haltes zij bedienen. Dit is de systeemmap (Tarzis & Last, 

2000) 

 

Integrated ticketing 

Daarnaast wordt nagegaan of er de mogelijkheid is om een integraal ticket te kopen. Een 

ticket die mogelijkheid biedt om alles soorten openbaar vervoer te gebruiken zonder dat je 

apart voor elk gebruikte openbaar vervoer een nieuwe kaart moet kopen of opnieuw moet 

afstempelen (Mees, 2008). Dit vergemakkelijkt de overstap.  

3.3.3 Kwaliteit van bereikbaarheid per fiets 

Om de bereikbaarheid van het station per fiets te vergemakkelijken wordt allereerst gekeken 

of in de nabijheid van vier kilometer fietsafstand een stad of dorp aanwezig is. Volgens 

Martens (2004) zullen mensen die als hoofdtransport de trein nemen, bereid zijn vier tot vijf 

kilometer te fietsen om bij het station te komen. Verder wordt als indicator gebruikt de 

aanwezigheid faciliteiten om fietsen te stallen. Hierbij denken we aan zowel aan bewaakte 

als onbewaakte fietsenstallingen. De aanwezigheid van fietsparkeerplaatsen op station leidt 

tot meer gebruik van de fiets als voor- en natransport (Martens, 2007). Ten slotte is gekeken 

of er de mogelijkheid is om fietsen te huren. De aanwezigheid van huurfietsen is 

aantrekkelijk voor mensen om in plaats van de bus - als natransport en/of voortransport - de 

fiets te nemen (Martens, 2007). 

3.3.4 Kwaliteit van overstap van ene stelsel naar ander stelsel 

Om deze component te meten wordt gekeken of er sprake is van gecoördineerd overstap, 

wat de afstand is tussen de overstaphaltes, en het aantal punt-naar-punt verplaatsingen. 

 

Gecoördineerd overstap 

Komen alle lijnen van de stelsels op vaste tijden samen en vertrekken zij gelijktijdig i.v.m. 

overstap? Dit wordt het principe genoemd van ‘pulse time table’ (Nielsen, 2005). Hierin is 

aankomst en vertrek van de verschillende transportmogelijkheden met elkaar gecoördineerd. 

De verschillende vervoerswijzen komen min of meer tegelijkertijd aan en vertrekken ook 

tegelijkertijd. Dit zorgt voor een gecoördineerd overstap. In dit onderzoek wordt een marge 

aangehouden van vijf tot tien minuten. De verschillende modaliteiten hoeven niet precies op 

dezelfde tijdstippen aan te komen en op zelfde tijdstippen te vertrekken. Dat wil zeggen 

verschil tussen aankomst en vertrektijd is minimaal 5 minuten en maximaal 10 minuten. 
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Volgens Rover (2009) is tien minuten een haalbare overstaptijd. Verder hanteren men in dit 

onderzoek een overstaptijd van minimaal vijf minuten. We baseren de vijf minuten op 

onderzoek uit de literatuur dat overstaphalte maximaal vijf minuten loopafstand dient te zijn 

(Nielsen, 2005). 

 

Loopafstand naar overstaphalte 

We kijken of de loopafstand naar overstaphalte maximaal vijf minuten lopen en/of 400 meter 

is. Volgens Nielsen (2003) is 400 meter lopen (staat gelijk aan vijf minuten) een acceptabele 

afstand om bij een overstaphalte te komen.  

 

Punt-naar –punt-verplaating 

Om de punt naar punt verplaatsing in kaart te brengen wordt gebruik gemaakt van de 

bereikbaarheidsmaten die gericht zijn op netwerkpositie. Het gaat over de positie van 

betreffend knooppunt in het netwerk van knopen en verbindingen. Hoe kunnen andere 

knooppunten in het netwerk bereikt worden? Als bereikbaarheidsmaat zijn de volgende 

maten gebruikt: 

 

Graad (degree, valentie) 

Dit is het aantal verbindingen dat van en naar een punt loopt. Hierin wordt de nodaliteit van 

een knooppunt beschreven. Concreet gezien betekent dat gekeken wordt hoeveel directe 

bus- en treinverbindingen een station heeft naar andere haltes.  

 

Aantal bediende haltes 

Om een beeld te geven van de netwerkpositie en bereikbaarheid vanuit een station hebben 

we in dit onderzoek ook onderzocht hoeveel trein- en bushaltes een station direct bedient. In 

dit onderzoek wordt gekeken hoeveel haltes direct bediend worden. Om een duidelijker cijfer 

te weergeven, wordt naar verhouding gekeken ten opzichte van totaal aantal haltes in De 

Achterhoek.  

3.3.5 Kwaliteit van bereikbaarheid voor het halen/brengen per auto 

In de bestudeerde literatuur staat niet expliciet wat de indicatoren zijn voor de bereikbaarheid 

met de taxi. De indicatoren die we afleiden zijn gebaseerd op de bereikbaarheidstheorie van 

Hilbers & Verroen (1992). Als bereikbaarheidsmaat gebruiken de maten die gebaseerd zijn 

op ontsluitingskenmerken (zie ook paragraaf 2.7). In concreto betekent dit voor het 

onderzoek dat wordt gekeken of er aparte plekken zijn om mensen op te halen of af te zetten 

per auto (kiss & ride-locaties). Ook wordt gekeken of er mogelijkheid is om regiotaxi te 

boeken. Dit laatste wordt gemeten door de aanwezigheid van informatieborden met 

telefoonnummer van de regiotaxi om regiotaxi’s te bellen. Voor regiotaxi’s 

(Regiotaxigelderland, 2013) geldt dat je ze namelijk minimaal een uur van tevoren moet 

boeken. Voor de gewone taxi geldt eveneens dat er gekeken wordt of er officiële 

taxistandplaatsen aanwezig zijn.  

 

In de onderstaande tabel staat nogmaals een overzicht van de indicatoren die behoren bij elk 

criterium (kwaliteitscomponent). Tevens is er een uitleg over de score die toegekend wordt 

bij een waargenomen indicator. Deze score is van belang voor de multicriteria analyse. Deze 

wordt verder besproken in paragraaf 3.5 

  



 

37 
 

Criterium Indicator Definitie 
Kwaliteit ontsluitende 

stelsel 

Frequentie  Aantal bussen per uur 

Lijndichtheid Aantal lijnen op netwerk ten opzichte van aantal lijn en in De Achterhoek 

Haltedichtheid Aantal haltes op een lijn uitgedrukt in haltes per km. 

Stabiele lijn Vaste gelijke route met vaste haltes te allen tijden 

Kwaliteit verbindend 

stelsel 

Frequentie Aantal treinen per uur 

Lijndichtheid Aantal lijnen op netwerk ten opzichte van aantal lijn en in De Achterhoek 

Haltedichtheid. Aantal haltes op een lijn uitgedrukt in haltes per km. 

Stabiele lijn Vaste gelijke route met vaste haltes te allen tijden 

Kwaliteit voorzieningen 

overstap 

Comfort Aanwezigheid lift 

 Aanwezigheid roltrap 

 Aanwezigheid hellingbaan 

 Aanwezigheid overdekte wachtruimte 

Ticketing Mogelijkheid om een integrale kaart te kopen 

Informatie Aanwezigheid borden actuele vertrektijden 

 Aanwezigheid vertrekstaat bussen en treinen 

 Overzicht bus/ en trainlijnen die stations bedienen 

 Herkenbare lijnen met kleur of nummer 

Kwaliteit 

bereikbaarheid per 

fiets 

Bereikbaarheid Aanwezigheid fietsenstalling 

 Aanwezigheid bewaakte fietsenstalling 

 Mogelijkheid om fiets te huren 

 Nabijheid van een dorp of stad in straal van 4km fietsen 

Kwaliteit van overstap Gecoördineerd 

overstappen 

Gelijktijdig aankomen en vertrekken van de verschillende vervoerswijzen 

van het openbaar vervoer op een station 

Loopafstand 

overstaphalte 

De verschillende haltes (trein-, taxi-, bushalte zitten in straal van 300 m van 

elkaar 

Graad Aantal directe verbindingen vanuit het station 

Haltebereik Aantal haltes dat een station bedient ten opzichte van totaal aantal haltes in 

de regio 

Kwaliteit voor het 

ophalen/afzetten per 

auto 

Taxistandplaats Aanwezigheid taxistandplaats 

Regiotaxi Aanwezigheid telefoonnummer regiotaxi 

Kiss and Ride Aanwezigheid kiss and ride standplaats 

 

Tabel 2 Operationalisatie begrippen 

3.4 Dataverzameling: bronnen en methoden  

De data worden verzameld uit verschillende bronnen met verschillende methoden. Immers 

het onderzoek wordt uitgevoerd in de natuurlijke omgeving van de stations. Er wordt 

geprobeerd een integraal beeld te verkrijgen. Hiervoor is het belangrijk dat ook een 

multimethodeaanpak (Baarda, De Goede & Teunissen, 2009) is. Door uit meerdere en 

verschillende bronnen te verzamelen verklein je de kans op niet representatieve data, en is 

er sprake van data-triangulatie. De volgende bronnen en methoden zijn gebruikt: 

Documenten en media enerzijds en observaties en waarnemingen anderzijds. 

3.4.1 Documenten en media 

Er zullen diverse openbaar vervoersdocumenten geraadpleegd worden. Hierbij is gebruik 

gemaakt van trein en busboek van de vervoersmaatschappij Arriva. (Arriva, 2013) Ook is er 

gebruik gemaakt van digitale reizigersinformatie op de internetsite van de verschillende 

vervoersmaatschappijen (9292.nl en ns.nl). Ten slotte is er gebruik gemaakt van 

plattegronden. Met de reizigerssites, plattegronden en busboekje zijn data verkregen voor de 

componenten kwaliteit van het verbindende en ontsluitende stelsel, kwaliteit overstap, 

bereikbaarheid per fiets.  

 

Component kwaliteit verbindend/ontsluitend stelsel 

Er is nagegaan wat de frequentie is van een bus of trein, en de aanwezigheid van 

huurfietsen door respectievelijk informatieboek van vervoersmaatschappijen, respectievelijk 
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de internetsite van de Nederlandse Spoorwegen (2013) en 9292.nl (2013) te raadplegen. 

Met de sites, bus en treinboek Arriva, 9292.nl en arriva.nl is nagegaan wat de gemiddelde 

halteafstand op een lijn is. Dit is gedaan door te kijken naar het totale reistarief van een lijn. 

Vervolgens is hiervan het opstaptarief van 86 cent verminderd (Ov-chipkaart.nl, 2013). Het 

bedrag dat overblijft, is gedeeld door het kilometertarief van de vervoerder. Vervolgens is 

gekeken wat het aantal haltes op een lijn is. Door de lengte van een lijn te delen door het 

aantal haltes, verkrijgt men de halteafstand. Vervolgens zijn alle gemiddelde halteafstanden 

per lijn opgeteld en gedeeld door het aantal lijnen. Hieruit is de gemiddelde halteafstand van 

alle lijnen van die station berekend.  

  

Componenten kwaliteit overstap 

Ook het aantal haltes dat vanuit een station direct bediend wordt, kan worden nagezocht op 

de site van de verschillende vervoersmaatschappijen en tevens in de bus- en treinboeken 

van de betreffende vervoerder. Verder is met bus- en treinboek van de vervoerder de 

vertrek- en aankomststaten van de verschillende modaliteiten met elkaar vergeleken om te 

kijken of er sprake is van gecoördineerd overstap. Ten slotte is met de plattegrond (google 

maps) opgezocht wat de loopafstand is tussen station en overstaphalte.  

 

Component kwaliteit bereikbaarheid fiets 

Met de site van 9292.nl en ns.nl is nagegaan of er een mogelijkheid is om fietsen te huren op 

het station. Bij deze site is ook na te gaan of er bewaakte fietsenstalling aanwezig is. Ten 

slotte is met de plattegrond nagegaan of er een dorp of stad in buurt is met een fietsafstand 

van vier kilometer.  

 

Kwaliteit voorzieningen overstap 

De reizigersinformatie site 9292.nl en de NS-site is geraadpleegd om na te gaan of een 

station over bepaalde faciliteiten beschikt (zoals overdekte wachtruimte, aanwezigheid liften, 

etc.). Ook is er op de site van vervoersmaatschappij nagegaan of op de stations kaarten 

verkregen worden waarmee op de verschillende modaliteiten van de vervoerder gereisd mee 

kan worden.  

3.4.2 Observaties en waarnemingen op locatie 

Met de opgestelde kwaliteitscomponenten die verkregen zijn uit de literatuurstudie worden er 

waarnemingen en observaties verricht. Er is een observatieformulier gebruikt is om ter 

plekke de waargenomen zaken te noteren (zie figuur 23 in de bijlage). Per locatie wordt 

gekeken in hoeverre deze observaties overeenkomen met de verschillende 

kwaliteitscomponenten.  

 

Component bereikbaarheid per fiets 

Er wordt nagegaan of er (bewaakte) fietsenstallingen en huurfietsen aanwezig zijn. Ook 

wordt er nagegaan of er een dorp of stad aanwezig is in een straal van vier kilometer 

fietsafstand.  

 

Component kwaliteit voorzieningen die overstap vergemakkelijken 

Binnen deze component worden de verschillende fysieke eigenschappen van een station 

waargenomen die overstap bevorderen. Voldoet een station aan van deze eigenschappen? 

Ook wordt er gekeken of er genoeg informatievoorzieningen zijn voor overstap, zoals een 
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systeemmap en vertrekstaten. Er wordt onder andere geobserveerd op de aanwezigheid van 

overdekt wachtruimte liften, roltrappen en/of hellingbaan.  

 

Kwaliteit bereikbaarheid ophalen/brengen per auto 

Op de stations is er op gelet of er een taxistandplaats aanwezig is, kiss&ride mogelijkheid en 

mogelijkheid om regiotaxi te gebruiken en de aanwezigheid van een telefoonnummer van de 

regiotaxi. 

 

Kwaliteit overstap 

Bij de kwaliteit van de overstap hebben we gemeten of de (overstap)haltes op het station 

binnen een straal van 400 meter van elkaar liggen. Dit om een snelle overstap te 

bevorderen. 

 

In onderstaande tabel (tabel 3) is een overzicht waaruit blijkt voor welke kwaliteitscomponent 

en indicator, welke bronnen zijn gebruikt.  

 
Criterium Indicator Definitie Bron 

Kwaliteit ontsluitende 

stelsel 

Frequentie  Aantal bussen per uur Trein en busboek 2013 Arriva 

Lijndichtheid Aantal lijnen op 

netwerk ten opzichte 

van aantal lijn en in De 

Achterhoek 

Trein en busboek 2013 Arriva 

 

Haltedichtheid Aantal haltes op een 

lijn uitgedrukt in haltes 

per km. 

Trein en busboek 2013 Arriva 

Reizigerssite 9292.nl 

Ov-chipkaart.nl  

 

Stabiele lijn Vaste gelijke route met 

vaste haltes te allen 

tijden 

Trein en busboek 2013 Arriva 

Kaartanalyse 

Kwaliteit verbindend 

stelsel 

Frequentie Aantal treinen per uur Trein en busboek 2013 Arriva 

Reizigerssite 9292.nl 

Lijndichtheid Aantal lijnen op 

netwerk ten opzichte 

van aantal lijn en in De 

Achterhoek 

Trein en busboek 2013 

Waarneming ter plekke 

 

Haltedichtheid. Aantal haltes op een 

lijn uitgedrukt in haltes 

per km. 

Trein en busboek 2013 Arriva 

Reizigerssite 9292.nl 

Ov-chipkaart.nl  

Stabiele lijn Vaste gelijke route met 

vaste haltes te allen 

tijden 

Trein en busboek 2013 

Observatie ter plekke 
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Kwaliteit voorzieningen 

overstap 

Comfort Aanwezigheid lift Reizigerssite 9292.nl 

Waarneming ter plekke 

 Aanwezigheid roltrap Reizigerssite 9292.nl 

Waarneming ter plekke 

 Aanwezigheid 

hellingbaan 

Reizigerssite 9292.nl 

Waarneming ter plekke 

 Aanwezigheid 

overdekte wachtruimte 

Reizigerssite 9292.nl 

Waarneming ter plekke 

Ticketing Mogelijkheid om een 

integrale kaart te 

kopen 

Vervoerssite arriva.nl 

Waarneming ter plekke 

Informatie Aanwezigheid borden 

actuele vertrektijden 

Waarneming ter plekke 

 Aanwezigheid 

vertrekstaat bussen en 

treinen 

Waarneming ter plekke 

 Overzicht bus/ en 

trainlijnen die stations 

bedienen 

Waarneming ter plekke 

 Herkenbare lijnen met 

kleur of nummer 

Waarneming ter plekke 

Kwaliteit 

bereikbaarheid per 

fiets 

Bereikbaarheid Aanwezigheid 

fietsenstalling 

Waarneming ter plekke 

Reizigerssite 9292.nl  

Vervoerssite ns.nl 

 Aanwezigheid 

bewaakte 

fietsenstalling 

Waarneming ter plekke 

Reizigerssite 9292.nl  

Vervoerssite ns.nl 

 Mogelijkheid om fiets 

te huren 

Waarneming ter plekke 

Reizigerssite 9292.nl  

Vervoerssite ns.nl 

 Nabijheid van een 

dorp of stad in straal 

van 4km fietsen 

Waarneming ter plekke 

Kaartanalyse googlemaps 

Kwaliteit van overstap Gecoördineerd 

overstappen 

Gelijktijdig aankomen 

en vertrekken van de 

verschillende 

vervoerswijzen van het 

openbaar vervoer op 

een station 

Bus en treinboek Arriva 2013 

 

Loopafstand 

overstaphalte 

De verschillende 

haltes (trein-, taxi-, 

bushalte zitten in straal 

van 300 m van elkaar 

Waarneming ter plekke 

Kaartanalyse 

Graad Aantal directe 

verbindingen vanuit 

het station 

Bus en treinboek Arriva 2013 

Kaartanalyse  

Haltebereik Aantal haltes dat een 

station bedient ten 

opzichte van totaal 

aantal haltes in de 

regio 

Bus en treinboek Arriva 2013 

 

Kwaliteit voor het 

ophalen/afzetten per 

auto 

Taxistandplaats Aanwezigheid 

taxistandplaats 

Waarneming ter plekke 

Reizigerssite 9292.nl 

Ns.nl 

Regiotaxi Aanwezigheid 

telefoonnummer 

regiotaxi 

Waarneming ter plekke 

Reizigerssite 9292.nl 

Ns.nl 

Kiss and Ride Aanwezigheid kiss and 

ride standplaats 

Waarneming ter plekke 

Reizigerssite 9292.nl 

Ns.nl 

 

Tabel 3 Databron per kwaliteitscomponent 
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3.5 Beoordeling stations met de multicriteria analyse 

Binnen dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van een Multicritieria-analyse (MCA) als 

beoordelingsmethode. Over het algemeen is (TNO, z.j.) MCA is een manier om een 

beslissingsproces te ondersteunen. Hierbij worden de keuzemogelijkheden beoordeeld en 

onderling vergeleken op een aantal criteria. Voor het toepassen van de MCA als 

beoordelingsmethode wordt de volgende procedure gevolgd. 

 

a. Identificatie van mogelijkheden;  

Hierin worden de te beoordelen objecten/cases geïdentificeerd.  

 

b. Identificatie en definitie van de criteria ('MCA model'); 

Vervolgens worden de te gebruiken criteria geïdentificeerd en gedefinieerd 

 

c. Waardering van het (relatieve) belang van de criteria ('gewichten'); 

Het is van belang om de verschillende criteria te wegen met wegingsfactoren. Door het 

toekennen van wegingsfactor wordt de uiteindelijke numerieke score bepaald door de sterkte 

van een criterium ten opzichte van de overige criteria. Het toewijzen van gewichtensets aan 

de scores is echter gevoelig voor subjectiviteit. Om dit te ondervangen kan extra onderzoek 

gedaan worden door het inschakelen van experts (Staps, 2012). 

 

d. Het toekennen van scores en omzetten tot numerieke waarde  

Vaak zijn de eenheden van de criteria moeilijk om bij elkaar op te tellen en is er sprake van 

verschillende meetniveaus. Zo kan een bepaald criterium van ordinaal meetniveau zijn, 

terwijl andere criteria van ratio meetniveau zijn. Om deze ongelijkheden toch op de juiste 

manier te analyseren worden deze gegevens vertaald naar gelijke numerieke waarden. Het 

omzetten naar numerieke waarden gebeurt door het toewijzen van numerieke scores.  

 

 
 Criterium 1 Criterium 2 Criterium 3 

Station 1 205 4 ++ 

Station 2 54 2 - 

Station 3 896 4 ++ 

Station 4 203 0 +/- 

 

 

Figuur 6 Voorbeeld van een effectentabel 

Bron: Staps 2012, p.16 

e. Het standaardiseren van de scores 

Als de criteria een numerieke score hebben gekregen, dan worden deze numerieke waarden 

omgezet tot een standaardscore. Hiervoor kan de maximumstandaardisatie worden 

toegepast. Bij de maximum standaardisatie is dit in verhouding tot de maximumscore van het 

criterium. Dit getal ligt altijd tussen nul en één. Hierdoor blijft de gestandaardiseerde score 

relatief ten opzichte van de originele score (Staps, 2012) 

 

f. Beoordeling alternatieven met de criteria ('scores') en adviseren in het uiteindelijk 

besluit. 

Na deze stappen worden alle beoordelingen samengevoegd en geanalyseerd en wordt een 

advies uitgebracht. 
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3.5.1 MCA binnen dit onderzoek 

In dit onderzoek komen de verschillende kwaliteitsaspecten van poortfunctie van stations 

aan bod. Met de MCA kunnen de verschillende stations beoordeeld worden op de 

verschillende kwaliteitscriteria. Deze aspecten worden gemeten en de scores van deze 

aspecten worden bij elkaar opgeteld, wat leidt tot een score voor de kwaliteit. MCA kan een 

geschikt methode zijn voor dit onderzoek. En voornamelijk voor het analyseren en meten van 

de kwaliteit van de poortfuncties van de stations. Het voordeel van de MCA is dat het in een 

opslag een overzicht kan bieden van de scores en eindscores van de te beoordelen objecten 

(Staps, 2012). De situatie wordt herleid tot een overzichtelijk en inzichtelijk resultaat. De 

MCA is op de volgende manier toegepast binnen dit onderzoek.  

 

Waardering criteria 

In dit onderzoek worden geen wegingsfactoren gebruikt voor de verschillende criteria. Uit het 

literatuuronderzoek is namelijk niet te achterhalen welk criterium zwaarder weegt dan een 

ander en hoeveel zwaarder 

 

Toekennen scores en omzetten tot numerieke scores 

Binnen dit onderzoek worden de scores van de verschillende criteria omgezet tot gelijke 

numeriek ordinale waarden. Zo is bijvoorbeeld de indicator wel of niet aanwezig van een 

overdekt wachtruimte niet numeriek. Verder is de frequentie van een bus of trein wel 

numeriek maar niet vergelijkbaar met score van wel of niet aanwezig van wachtruimten. Door 

hogere scores aan hogere frequentie toe te kennen, wordt de frequentie getransformeerd tot 

een ordinale waarde. Door hogere numerieke scores toe te kennen aan het wel aanwezig 

zijn van overdekt wachtruimte en lagere numerieke score voor niet aanwezigheid overdekt 

wachtruimte, wordt de score voor dit criterium ook numeriek ordinaal. In onderstaande tabel 

is een overzicht met de score die wordt toegekend bij een bepaalde waarde van een 

indicator.  

 

Criterium Indicator Definitie Score 
Kwaliteit ontsluitende 

stelsel 

Frequentie  Aantal bussen per uur Hogere frequentie is beter 

Lijndichtheid Aantal lijnen op 

netwerk ten opzichte 

van aantal lijn en in De 

Achterhoek 

Er wordt gekeken naar verhouding tot totaal 

aantal lijnen. De maximale score is 1 en de 

minimale score is 0. 

Haltedichtheid Aantal haltes op een 

lijn uitgedrukt in haltes 

per km. 

 

Stabiele lijn Vaste gelijke route met 

vaste haltes te allen 

tijden 

Aanwezigheid leidt tot 1 punt afwezigheid 0 

punt 

Kwaliteit verbindend 

stelsel 

Frequentie Aantal treinen per uur Hogere frequentie is beter 

Lijndichtheid Aantal lijnen op 

netwerk ten opzichte 

van aantal lijn en in De 

Achterhoek 

Hogere dichtheid is beter 

Haltedichtheid. Aantal haltes op een 

lijn uitgedrukt in haltes 

per km. 

 

Stabiele lijn Vaste gelijke route met 

vaste haltes te allen 

tijden 

Aanwezigheid leidt tot 1 punt afwezigheid 0 

punt 
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Kwaliteit voorzieningen 

overstap 

Comfort Aanwezigheid lift Aanwezigheid leidt tot 1 punt afwezigheid 0 

punt 

 Aanwezigheid roltrap Aanwezigheid leidt tot 1 punt afwezigheid 0 

punt 

 Aanwezigheid 

hellingbaan 

Aanwezigheid leidt tot 1 punt afwezigheid 0 

punt 

 Aanwezigheid 

overdekte wachtruimte 

Aanwezigheid leidt tot 1 punt afwezigheid 0 

punt 

Ticketing Mogelijkheid om een 

integrale kaart te 

kopen 

Aanwezigheid leidt tot 1 punt afwezigheid 0 

punt 

Informatie Aanwezigheid borden 

actuele vertrektijden 

Aanwezigheid leidt tot 1 punt afwezigheid 0 

punt 

 Aanwezigheid 

vertrekstaat bussen en 

treinen 

Aanwezigheid leidt tot 1 punt afwezigheid 0 

punt 

 Overzicht bus/ en 

trainlijnen die stations 

bedienen 

 Aanwezigheid leidt tot 1 punt afwezigheid 0 

punt 

 Herkenbare lijnen met 

kleur of nummer 

Aanwezigheid leidt tot 1 punt afwezigheid 0 

punt 

Kwaliteit 

bereikbaarheid per 

fiets 

Bereikbaarheid Aanwezigheid 

fietsenstalling 

Aanwezigheid leidt tot 1 punt afwezigheid 0 

punt 

 Aanwezigheid 

bewaakte 

fietsenstalling 

Aanwezigheid leidt tot 1 punt afwezigheid 0 

punt 

 Mogelijkheid om fiets 

te huren 

Aanwezigheid leidt tot 1 punt afwezigheid 0 

punt 

 Nabijheid van een 

dorp of stad in straal 

van 4km fietsen 

Indien dit het geval is, dan 1 punt, zo niet 0 

punt.  

Kwaliteit van overstap Gecoördineerd 

overstappen 

  

Loopafstand 

overstaphalte 

De verschillende 

haltes (trein-, taxi-, 

bushalte zitten in straal 

van 300 m van elkaar 

Indien dit het geval is, dan een score van 1 

punt. Indien niet dan 0 punt. 

Graad Aantal directe 

verbindingen vanuit 

het station 

Voor elke directe verbinding een score van 

een punt met een maximale score van 5 

punten 

Haltebereik Aantal haltes dat een 

station bedient ten 

opzichte van totaal 

aantal haltes in de 

regio 

Een hoger aandeel betekent een hogere score 

met een maximale score van 1 punt 

Kwaliteit voor het 

ophalen/afzetten per 

auto 

Taxistandplaats Aanwezigheid 

taxistandplaats 

Aanwezigheid leidt tot 1 punt afwezigheid 0 

punt 

Regiotaxi Aanwezigheid 

telefoonnummer 

regiotaxi 

Aanwezigheid leidt tot 1 punt afwezigheid 0 

punt 

Kiss and Ride Aanwezigheid kiss and 

ride standplaats 

Aanwezigheid leidt tot 1 punt afwezigheid 0 

punt 

 
Tabel 4 Wijze van score per kwaliteitscomponent 

 

Standaardiseren scores 

De scores worden gestandaardiseerd volgens de maximumstandaardisatie. De scores van 

elke indicator worden vergeleken met de maximale score van die indicator. Je kunt hier zien 

hoe de scoreverhouding is van elke indicator is per station. In feite wordt aangegeven in 

hoeverre een indicator voldoet aan de gestelde normen van deze indicator. 
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Standaardiseren score: Score van een indicator 

 Maximale score van indicator 

 

Door deze methoden te gebruiken kan ook de kwaliteit van de verschillende stations per 

indicator beter met elkaar vergeleken worden. Immers, elke indicator geldt voor elk station. 

En je kant per indicator aflezen hoe deze relatief scoort per station  

 

Eindscores 

Vervolgens worden de verschillende relatieve scores van alle indicatoren van een criterium 

bij elkaar opgeteld. Hieruit volgt een eindscore voor elk criterium. Als je de scores van alle 

criteria optelt, dan krijg je de eindscore van een station Met deze eindscore kan het station 

vergeleken worden met een ander station op de kwaliteit van de poortfunctie. 
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4 Omschrijving resultaten 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de verschillende stations beschreven in hoeverre zij voldoen aan de 

verschillende kwaliteitscomponenten. In de paragrafen 4.2 tot en met 4.7 wordt per station 

omschreven hoe het voldoet aan de kwaliteitscomponenten die behoren bij een poortfunctie 

van een station. Per station wordt ook aangegeven in welk dorp of stad het station zich 

bevindt. En hoeveel inwoners een dorp of stad heeft. De inwonersaantallen komen uit de 

gegevens van het CBS-statline (2013). In de bijlagen wordt - met de figuren 24 tot en met 29 

- een totaal overzicht gegeven van de kwaliteitscomponenten van elk station. Tevens is er 

een gedetailleerde openbare vervoersnetwerkkaart (figuur 22) te zien. Hieronder volgt een 

globale openbaarvervoers netwerkkaart van De Achterhoek.  

 

Figuur 7 Globale openbaar vervoersnetwerkkaart De Achterhoek 
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4.2 Aalten 

Station Aalten wordt bediend door de Arriva treinen en de Arriva bussen. Aalten ligt in de 

gemeente Aalten en het station ligt tevens in de woonkern Aalten. Het station ligt op 

spoorverbinding Doetinchem de Huet en Winterswijk. De woonkern Aalten telt 27305 

inwoners (CBS-statline, 2013).  

 

In figuur 24 van de bijlage volgt een totale omschrijving van de kwaliteitscomponenten van 

dit station. Tevens is er een gedetailleerd plattegrond van het station en omgeving te vinden 

(figuur 30). 

 

Kwaliteit ontsluitend stelsel 

Station Aalten wordt bediend door vier buslijnen. Dit is iets meer dan zes procent van alle 

buslijnen in De Achterhoek. Het station wordt dus bediend door ruim zes procent van alle 

buslijnen in deze regio. Het betreft de lijnen 191a, 191b, 194a, en 194b. Bus 194 gaat van 

Aalten via Varsseveld naar Zelhem en terug. Bus 191 rijdt tussen Aalten en Ruurlo. Van al 

deze lijnen is de gemiddelde halteafstand 1,26 kilometer. Alle lijnen hebben een 

uurfrequentie. Elk lijn komt om het uur aan op dit station aan. Dit maakt dat de lijnen een 

minimale frequentie hebben. De lijnen zijn stabiel, want ze bedienen te allen tijde dezelfde 

haltes.  

 

Kwaliteit verbindend stelsel 

De trein gaat in twee richtingen namelijk Winterswijk en in de richting Doetinchem de Huet. 

De frequentie is voldoende te noemen. Er gaat om de dertig minuten een trein op deze 

lijnen. Op de treinverbinding Doetinchem de Huet en Winterswijk staat er ongeveer om de vijf 

kilometer een station. Verder is de lijn stabiel, de route is altijd gelijk.  

 

 

Figuur 8 Station Aalten 

 

Bron: De Gelderlander, 2012 
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Bereikbaarheid auto 

Kijkend naar de kwaliteit van bereikbaarheid voor het halen/brengen per auto dan vallen de 

volgende zaken op:  

Er is geen officiële standplaats voor een kiss & ride aanwezig. Het is goed mogelijk dat er 

auto’s kunnen komen om mensen af te zetten, maar het is niet duidelijk waar de mensen 

kunnen worden opgehaald en/of worden afgezet. Daarentegen is er wel een mogelijkheid om 

een regiotaxi te bestellen. Op het informatiebord bij de bushalte is er een telefoonnummer 

aangegeven van de regiotaxi. Verder is er een officiële standplaats voor de taxi om mensen 

op te halen en/of af te zetten 

 

Kwaliteiten voorzieningen overstap 

Het station heeft bijna alle voorzieningen die een overstap vergemakkelijken. Het station 

beschikt over overdekte wachtruimtes, er is een vertrekstaat voor de bus en de trein en er is 

een systeemkaart aanwezig. Verder zijn de lijnen aangegeven met een kleur of een nummer. 

De zaken die ontbreken zijn mogelijkheid om een integrale kaart te kopen. Een kaart waar 

mee de reiziger op alle soorten openbaar vervoer mee kan reizen al dan niet binnen de 

regio. Ook heeft het station geen lift of roltrap, maar daarentegen beschikken de perrons 

over een hellingbaan. Het opvallende kenmerk is dat dit station de beschikking heeft over 

een bord met actuele vertrek- en aankomsttijden van het openbaar vervoer.  

 

 
Figuur 9 Systeemkaart Station Aalten 

Bron: Arriva, 2013 
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Bereikbaarheid per fiets 

Het station is goed ontsloten voor fietsen. Dit kenmerkt zich in de aanwezigheid van 

(bewaakte) fietsenstalling. Verder ligt het station in het dorp, de reizigers van dit dorp kunnen 

vanuit het dorp naar het station fietsen. Aalten bevindt zich binnen een straal van vier 

kilometer om het station. Ook is het mogelijk om op het station een fiets te huren. 

 

Kwaliteit overstap 

Op dit punt kan station vele punten worden toebedeeld. Allereerst is bedient het station ruim 

8,5 procent van alle bushaltes in de Achterhoek. De afstand van het station naar de 

overstaphaltes zijn binnen de norm van maximaal 400 meter lopen. Het station heeft vier 

directe verbindingen (Graad). De trein brengt de reiziger in twee richting Winterswijk en 

Doetinchem de Huet en er zijn vier buslijnen die het station bedienen.  

 

Conclusie 

Als we kijken naar de verschillende kwaliteitscomponenten dan kunnen we concluderen dat 

Aalten als sterk punt heeft de voorzieningen voor het overstappen. Hierin ontbreekt alleen 

een lift of een roltrap. Maar dit wordt gecompenseerd door de aanwezigheid van een 

hellingbaan. Verder ontbreekt de mogelijkheid om een integrale kaart te kopen. Ook de 

kwaliteit van het verbindend stelsel is goed. De trein heeft een stabiele lijn en met een 

frequentie een trein per dertig minuten is deze voldoende te noemen. De bereikbaarheid per 

fiets is uitstekend te noemen, omdat het station aan alle punten voldoet. De zaken die het 

minst zijn, zijn de lage frequentie van de buslijnen en de afwezigheid van gecoördineerd 

overstappen.  

4.3 Lievelde 

Het plaatsje Lievelde heeft een station genaamd Lichtenvoorde-Groenlo. Lievelde bevindt 

zich tussen deze twee plaatsen Lichtenvoorde en Groenlo. Deze drie dorpen bevinden zich 

in de gemeente Oost-Gelre. Lievelde telde 1465 inwoners op 1 januari 2012. Lichtenvoorde 

en Groenlo hadden respectievelijk 10285 inwoners en 9500 inwoners op dezelfde datum. 

Het station bevindt zich op het treintraject Zutphen – Winterswijk. In figuur vijf van de bijlage 

volgt een totale omschrijving van de kwaliteitscomponenten van dit station. Tevens is er een 

gedetailleerd plattegrond van het station en omgeving te vinden (figuur 31). 

 

Kwaliteit ontsluitend stelsel 

De bus heeft een ontsluitende functie en bedient het station Lichtenvoorde-Groenlo. Er zijn 

vier buslijnen namelijk lijnen 191a en 191b die rijden van Ruurlo naar Aalten en vice versa en 

stopt onderweg op station van Lievelde. Verder zijn er de lijnen 72a en 72b die rijden tussen 

Lichtenvoorde en Neede en daarbij Lievelde aandoen. De bussen 72a en 72b, 191a en 191b 

hebben een regelmatige frequentie van respectievelijk dertig en zestig minuten, wat 

voldoende tot minimaal is. Van al deze vier lijnen is samengenomen de gemiddelde 

halteafstand 1,42 kilometer en de vier lijnen vormen zes procent van alle buslijnen in deze 

regio. De lijnen zijn stabiel, want de te bedienen haltes worden te allen tijde aangedaan.  

 

Kwaliteit verbindend stelsel 

De trein gaat in twee richtingen namelijk Winterswijk en in de richting Zutphen. De frequentie 

is voldoende te noemen. Er gaat om de dertig minuten een trein op deze lijnen. Op de 
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treinlijnen staat er ongeveer om de 7,5 kilometer een station. Verder is de lijn stabiel, de 

route en de te bedienen haltes zijn altijd gelijk.  

 

 

 
 

Figuur 10 Station Lievelde 

Bron: Wikipedia.org (2013) 

 

Bereikbaarheid voor het halen/brengen met de auto 

Het station voldoet aan alle criteria van deze kwaliteitscomponent 

Er is een officiële standplaats voor de taxi aanwezig. Er is een mogelijkheid om een regiotaxi 

te bestellen. Op het informatiebord bij de bushalte is er een telefoonnummer aangegeven 

van de regiotaxi. Verder is er een officiële standplaats kiss & ride om mensen op te halen 

en/of af te zetten 

 

Kwaliteiten voorzieningen overstap 

Het station heeft veel voorzieningen die een overstap vergemakkelijken. De zaken die 

ontbreken zijn mogelijkheid om een kaart te kopen waarmee men op alle soorten openbaar 

vervoer kan reizen in de regio. Ook is er geen aanwezigheid van actuele vertrektijden. 

Bovendien heeft het station geen lift of roltrap, maar hebben de perrons een hellingbaan. 

Andere zaken die aanwezig zijn, zijn overdekte wachtruimtes, vertrekstaat van bussen en 

treinen en herkenbare bus en treinlijnen met een kleur of een nummer.  
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Bereikbaarheid per fiets 

Het station is grotendeels ontsloten voor fietsen. Dit kenmerkt zich in de aanwezigheid van 

(bewaakte) fietsenstalling, en verder ligt het station in het dorp. Er zijn drie dorp aanwezig in 

de nabijheid van vier kilometer van het station: Lievelde, Groenlo en Lichtenvoorde. De enige 

faciliteit die niet aanwezig is, is de mogelijkheid om een fiets te huren.  

 

Kwaliteit overstap 

Op dit punt kan station verschillende punten worden toebedeeld. Allereerst bedient het 

stations ongeveer 6,5 procent van alle haltes in de Achterhoek. De afstand van het station 

naar de overstaphaltes zijn binnen de norm van maximaal 400 meter lopen. Het station heeft 

vele directe verbindingen (Graad). De trein brengt de reiziger in de richting Winterswijk en 

Zutphen en er zijn vier buslijnen die het station bedienen. In totaal zijn er zes directe 

verbindingen.  

 

Conclusie 

Als we kijken naar de verschillende kwaliteitscomponenten dan kunnen we concluderen dat 

Lievelde als sterk punt heeft de voorzieningen voor het ophalen en afzetten met de auto. Alle 

benodigde voorzieningen zijn hiervoor aanwezig. Ook de kwaliteit van het verbindend stelsel 

is goed. De trein heeft een stabiele lijn en een frequentie van elke dertig minuten is de 

frequentie voldoende te noemen. Wel is het opvallend dat de aansluitingen met de directe 

omgeving niet optimaal zijn wat betreft openbaar vervoer en fiets. Allereerst heeft het station 

wel voldoende bereikbaarheid voor de fietsen door de aanwezigheid van fietsenstalling en 

ligt het station in de buurt van dorpen. Maar het is erg opvallend op het station geen fietsen 

te huur zijn. In een straal van vier kilometer fietsafstand bevinden zich, inclusief Lievelde, 

drie dorpen. In totaal zijn dit ruim 20000 inwoners. In de tweede plaats is er geen sprake van 

gecoördineerd overstappen. Een persoon die geen aansluiting vindt met de bus, kan daarbij 

dus niet terugvallen op de huur van een fiets.  

 

 

Figuur 11 Systeemkaart Station Lievelde 

Bron: Arriva, 2013 
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4.4 Ruurlo 

Station Ruurlo wordt bediend door de Arriva treinen en de Arriva bussen. Ruurlo ligt in de 

gemeente Berkelland. Het dorp telde7935 inwoners op 1 januari 2012 (CBS-statline, 2013). 

Het station bevindt zich op het railtraject Zutphen – Winterswijk. In figuur 26 van de bijlage 

volgt een totale omschrijving van de kwaliteitscomponenten van dit station. Tevens is er een 

gedetailleerd plattegrond van het station en omgeving te vinden (figuur 32). 

 

Kwaliteit ontsluitend stelsel 

De bus heeft een ontsluitende functie en bedient het station. Er zijn vier buslijnen namelijk 

lijnen 191a en 191b die rijden van Ruurlo naar Aalten en vice versa en lijn 23a en lijn 23b die 

rijden tussen Borculo en Doetinchem en daarbij Ruurlo aandoen. De buslijnen 23 hebben 

een frequentie van een keer per dertig minuten en de bussen 191 hebben een frequentie van 

een bus per zestig minuten. Dertig minuten frequentie is voldoende en een frequentie van 

zestig minuten is het minimum. Van al deze vier lijnen is gemiddelde halteafstand 1,48 

kilometer en de vier lijnen vormen zes procent van alle buslijnen in deze regio. De lijnen zijn 

stabiel, want ze bedienen te allen tijde dezelfde haltes.  

 

Kwaliteit verbindend stelsel 

De trein gaat in twee richtingen namelijk Winterswijk en in de richting Zutphen. De frequentie 

is voldoende te noemen. Er gaat om de dertig minuten een trein op deze lijnen. Op de 

treinlijnen staat er ongeveer om de 7,5 kilometer een station. Verder is de lijn stabiel, de 

route is altijd gelijk.  

 

Bereikbaarheid auto 

Kijkend naar de kwaliteit van bereikbaarheid voor het halen/brengen per auto dan vallen de 

volgende zaken op:  

Er is geen officiële standplaats voor een taxi aanwezig. Het is goed mogelijk dat er een taxi 

kan komen, maar voor de reizigers kan dit onduidelijk zijn waar de taxi kan worden verwacht, 

omdat er een standplaats ontbreekt. Daarentegen is er wel een mogelijkheid om een 

regiotaxi te bestellen. Op het informatiebord bij de bushalte is er een telefoonnummer 

aangegeven van de regiotaxi. Verder is er een officiële standplaats kiss & ride om mensen 

op te halen en/of af te zetten. 

 

 
 

Figuur 12 Station Ruurlo 

Bron: Wandelen in beeld (2013) 
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Kwaliteiten voorzieningen overstap 

Het station heeft bijna alle voorzieningen die een overstap vergemakkelijken. De zaken die 

ontbreken zijn mogelijkheid om een integrale kaart te kopen, en de aanwezigheid van 

actuele vertrektijden. Ook heeft het station geen lift of roltrap, maar daarentegen beschikt het 

perron over een hellingbaan. Verder is er op het perron een vertrekstaat van de treinen. Bij 

de bushaltes bevinden zicht de vertrekstaten van de bussen. Er is een overzicht van lijnen 

die het station bedienen en de lijnen zijn herkenbaar middels kleur en/of nummer.  

 

Bereikbaarheid per fiets 

Het station is grotendeels ontsloten voor fietsen. Dit kenmerkt zich in de aanwezigheid van 

(bewaakte) fietsenstalling, en er is een dorp aanwezig in de nabijheid van het station. Het 

station ligt namelijk in het dorp. De faciliteit die niet aanwezig is, is de mogelijkheid om een 

fiets te huren.  

 

Kwaliteit overstap 

Op dit punt kan station vele punten worden toebedeeld. Allereerst is bedient het stations ruim 

zeven procent van alle haltes in de Achterhoek. De afstand van het station naar de 

overstaphaltes zijn binnen de norm van maximaal 400 meter lopen. Dit geldt voor overstap 

van trein naar trein en van trein naar bus (en andersom). Het station heeft vele directe 

verbindingen (Graad). De trein brengt de reiziger in de richting Winterswijk en Zutphen en er 

zijn vier buslijnen die het station bedienen. In totaal zijn er zes verbindingen 

 

 

Figuur 13 Plattegrond vanuit lucht station Ruurlo 

Bron: Outdoor Furniture Nederland (2013) 
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Conclusie 

Dit station heeft geen bijzondere opvallende zaken als het gaat om sterke of zwakke punten 

voor de kwaliteit van de poortfunctie. Op elke component is er geen ruim opvallende zaak te 

vinden. Een aantal minpunten is de afwezigheid van gecoördineerd overstappen en is er 

geen mogelijkheid om een fiets te huren.  

 

 
 

Figuur 14 Systeemkaart station Ruurlo 

Bron: Arriva, 2013  
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4.5 Terborg 

Station Terborg ligt in het dorp Terborg. Terborg ligt weer in de gemeente Oude IJsselstreek. 

Het station bevindt zich op de lijn Doetinchem de Huet - Winterswijk. Terborg telde 4555 

inwoners op 1 januari 2012 (CBS statline, 2013). In figuur zeven van de bijlage volgt een 

totale omschrijving van de kwaliteitscomponenten van dit station. Tevens is er een 

gedetailleerd plattegrond van het station en omgeving te vinden (figuur 13). 

 

Kwaliteit ontsluitend stelsel 

Station Terborg wordt bediend door zes buslijnen. Er zijn zes verbindingen. Dit is iets meer 

dan zes procent van alle buslijnen in De Achterhoek. De lijnen zijn 195a, 195b, 197a, en 

197b, 40a en 40b. Bussen 195 rijden tussen Terborg en Megchlen, bussen 197 rijden tussen 

Terborg en ‘s Heerenberg. Van al deze lijnen is gemiddelde halteafstand 1,07 kilometer. De 

halteafstand voldoet aan de norm. De lijnen zijn stabiel, want ze bedienen te allen tijde 

dezelfde haltes. Wat betreft de frequentie van deze bussen is het volgende waargenomen: 

De bussen hebben allen een regelmatige frequentie van zestig minuten. Er komt een bus om 

de zestig minuten. 

 

Kwaliteit verbindend stelsel 

De trein gaat in twee richtingen namelijk Winterswijk en in de richting Doetinchem. De 

frequentie is voldoende te noemen. Er gaat om de dertig minuten een trein op deze lijnen. 

Op de treinlijnen staat er ongeveer om de vijf kilometer een station. Verder is de lijn stabiel, 

de route is altijd gelijk.  

 

Bereikbaarheid auto 

Kijkend naar de kwaliteit van bereikbaarheid voor het halen/brengen per auto dan vallen de 

volgende zaken op: er is geen officiële standplaats voor een kiss & ride en taxi aanwezig. 

Daarentegen is er wel een mogelijkheid om een regiotaxi te bestellen. Op het informatiebord 

bij de bushalte is er een telefoonnummer aangegeven van de regiotaxi.   

 

Kwaliteiten voorzieningen overstap 

Het station heeft bijna alle voorzieningen die een overstap vergemakkelijken. De zaken die 

ontbreken zijn mogelijkheid om een integrale kaart te kopen. Ook heeft het station geen lift of 

roltrap, maar daarentegen beschikken de perrons over een hellingbaan. Verder heeft het 

station vertrekstaten voor de bussen en treinen. De lijnen zijn herkenbaar doordat zij 

gekleurd zijn en/of genummerd zijn. Ten slotte er is een kaart met daarop overzicht van de 

lijnen die het station bedienen. 

 

Bereikbaarheid per fiets 

Het station is goed bereikbaar voor fietsen. Dit kenmerkt zich in de aanwezigheid van 

(bewaakte) fietsenstalling, en verder ligt het station in het dorp. En er is een mogelijkheid om 

fietsen te huren. 

 

Kwaliteit overstap 

Op dit aspect kent het station opvallende zaken. Allereerst bedient het station bijna 8,5 

procent van alle bushaltes in de Achterhoek. De afstand van het station naar de 

overstaphaltes zijn binnen de norm van maximaal 400 meter lopen. Het station heeft zes 

directe verbindingen (Graad). De trein brengt de reiziger in twee richting Winterswijk en 

Doetinchem 
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Figuur 15 Station Terborg 

Bron: Wandelen in beeld (2013) 

 

Figuur 16 Systeemkaart station Terborg 

Bron: Arriva, 2013 
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Conclusie 

Opvallend is dat de bussen bij dit station een minimale frequentie hebben. Elke lijn komt om 

de zestig minuten. Daarentegen zijn er veel lijnen, zes stuks. De lijndichtheid bedraagt ruim 

zes procent. Ook is opvallend dat de haltes relatief dicht op elkaar zitten, gemiddeld is er om 

de 1070 meter een bushalte. Een sterk punt van dit station is de bereikbaarheid voor fietsers. 

Dit drukt zich uit in de faciliteiten voor fietsers. Alle vereiste faciliteiten zijn aanwezig. Verder 

kan de reizigers bijna 8,5 procent van de haltes in deze regio bereiken, mocht het willen 

opstappen vanaf dit station. De bereikbaarheid voor het ophalen en/of afzetten van mensen 

met de auto is matig. Twee van de drie benodigde faciliteiten ontbreken. 

4.6 Varsseveld 

Station Varsseveld ligt in Varsseveld en deze ligt in de gemeente Oude IJsselstreek. Het 

dorp telde 5970 inwoners op 1 januari 2012. Het station ligt op het traject Doetinchem de 

Huet – Winterswijk. In figuur 28 van de bijlage volgt een totale omschrijving van de 

kwaliteitscomponenten van dit station. Tevens is er een gedetailleerd plattegrond van het 

station en omgeving te vinden (figuur 34). 

  

Kwaliteit ontsluitend stelsel 

Station Varsseveld wordt bediend door twee buslijnen. Dit is iets meer dan drie procent van 

alle buslijnen in De Achterhoek. De lijnen zijn 194a, en 194b. Bus 194 gaat van Aalten via 

Varsseveld naar Zelhem en terug. Bus 194a heeft gemiddeld gezien in een onregelmatige 

frequentie, dit komt doordat tussen 8 uur en 9 uur in ochtend minder bussen rijden. Na 9 uur 

rijden de bussen op een regelmatige frequentie van zestig minuten. Maar gemiddeld 

genomen komt er een bus om de 63 minuten. Bus 194b rijdt een regelmatige frequentie van 

60 minuten. Van al deze twee lijnen is gemiddelde halteafstand 1,26 kilometer. De lijnen zijn 

stabiel, want ze bedienen te allen tijde dezelfde haltes.  

 

Kwaliteit verbindend stelsel 

De trein gaat in twee richtingen namelijk Winterswijk en in de richting Doetinchem. De 

frequentie is voldoende te noemen. Er gaat om de dertig minuten een trein op deze lijnen. 

Op de treinlijnen staat er ongeveer om de vijf kilometer een station. Verder is de lijn stabiel, 

de route is altijd gelijk.  

 

Bereikbaarheid auto 

Kijkend naar de kwaliteit van bereikbaarheid voor het halen/brengen per auto dan vallen de 

volgende zaken op:  

Er is geen officiële standplaats voor een kiss & ride aanwezig. Het is goed mogelijk dat er 

auto’s kunnen komen om mensen af te zetten, maar het is niet duidelijk waar de mensen 

kunnen worden opgehaald en/of worden afgezet. Daarentegen is er wel een mogelijkheid om 

een regiotaxi te bestellen. Op het informatiebord bij de bushalte is er een telefoonnummer 

aangegeven van de regiotaxi.  Verder is er ook geen officiële standplaats voor de taxi om 

mensen op te halen en/of af te zetten 

 

Kwaliteiten voorzieningen overstap 

Het station heeft verschillende voorzieningen die een overstap vergemakkelijken. De zaken 

die ontbreken zijn mogelijkheid om een integrale kaart te kopen. Ook heeft het station geen 

lift of roltrap, maar daarentegen beschikken de perrons over een hellingbaan.  
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Bereikbaarheid per fiets 

Het station is goed ontsloten voor fietsen. Dit kenmerkt zich in de aanwezigheid van 

(bewaakte) fietsenstalling, en verder ligt het station in het dorp. Verder is het mogelijk om op 

het station een fiets te huren. 

 

 
 

Figuur 17 Station Varsseveld 

Bron: n-spoor.com (2010) 

 

Kwaliteit overstap 

Op dit punt kan station enkele zaken worden toebedeeld. Allereerst bedient het station ruim 

vijf procent van alle bushaltes in de Achterhoek. De afstand van het station naar de 

overstaphaltes zijn binnen de norm van maximaal 400 meter lopen. Het station heeft vier 

directe verbindingen (Graad). De trein brengt de reiziger in twee richting Winterswijk en 

Doetinchem en er zijn twee buslijnen die het station bedienen.  
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Figuur 18 Systeemkaart Station Varsseveld 

Bron: Arriva, 2013 

Conclusie 

Het station heeft als sterkste punt de bereikbaarheid per fiets. Alle voorzieningen die 

gerelateerd zijn aan de bereikbaarheid per fiets zijn aanwezig. Een zwakke punt van dit 

station is de kwaliteit van het verbindend stelsel. Oorzaak hiervan zijn de frequenties van de 

buslijnen. De frequentie is zestig minuten voor een lijn. Voor de andere lijn is de frequentie 

hoger dan zestig minuten. Ook zijn er maar twee buslijnen.  
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4.7 Vorden 

Station Vorden ligt in de gemeente Bronckhorst. Het station bevindt zich ook in Vorden en 

ligt op het traject Zutphen – Winterswijk. Vorden telde zelf 7365 inwoners op 1 januari 2012. 

In figuur 29 van de bijlage volgt een totale omschrijving van de kwaliteitscomponenten van 

dit station. Tevens is er een gedetailleerd plattegrond van het station en omgeving te vinden 

(figuur 35). 

 

Kwaliteit ontsluitend stelsel 

Station Vorden wordt bediend door vier buslijnen. Dit is iets meer dan vijf procent van alle 

buslijnen in De Achterhoek. De lijnen zijn 193a, 193b, 51a, en 51b. Bus 193 gaat naar 

Wichmond en naar Zutphen. Bus 193 bedient vanuit Vorden Zutphen en Doetinchem. Van al 

deze lijnen is gemiddelde halteafstand 1,13 kilometer. De lijnen zijn stabiel, want ze 

bedienen te allen tijde dezelfde haltes. Echter, de lijnen 193a en 193b hebben een lage 

frequentie. Er komt namelijk om de negentig minuten een bus. De bussen 51a en 51b rijden 

om de dertig minuten. 

 

Kwaliteit verbindend stelsel 

De trein gaat in twee richtingen namelijk Zutphen en in de richting Winterswijk. De frequentie 

is voldoende te noemen. Er gaat om de dertig minuten een trein op deze lijnen. Op de 

treinlijnen staat er ongeveer om de 7,5 kilometer een station. Verder is de lijn stabiel, de 

route is altijd gelijk.  

 
  

 

Figuur 19 Systeemkaart station Vorden 

Bron: Arriva, 2013  
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Bereikbaarheid auto 

Kijkend naar de kwaliteit van bereikbaarheid voor het halen/brengen per auto dan vallen de 

volgende zaken op: Er is geen officiële standplaats voor een kiss & ride aanwezig. Ook is er 

geen officiële standplaats voor de taxi om mensen op te halen en/of af te zetten. 

Daarentegen is er wel een mogelijkheid om een regiotaxi te bestellen. Op het informatiebord 

bij de bushalte is er een telefoonnummer aangegeven van de regiotaxi.   

 

Kwaliteiten voorzieningen overstap 

Het station heeft bijna alle voorzieningen die een overstap vergemakkelijken. De zaken die 

ontbreken zijn mogelijkheid om een integrale kaart te kopen. Ook heeft het station geen lift of 

roltrap, maar daarentegen beschikken het perron over een hellingbaan. Ook is er een 

aanwezigheid van vertrekstaten van bussen en treinen, is er een overzicht van lijnen die 

stations bedienen en zijn de lijnen herkenbaar middels een kleur en nummer.  

 

Bereikbaarheid per fiets 

Het station is goed ontsloten voor fietsen. Dit kenmerkt zich in de aanwezigheid van 

(bewaakte) fietsenstalling. Ook ligt het station in het dorp, waardoor het dorp op fietsafstand 

van maximaal vier kilometer te bereiken is. Verder is het niet mogelijk om op het station een 

fiets te huren. 

 

Conclusie 

Station Vorden heeft een afwisselend beeld. Wat betreft kwaliteit van verbindend stelsel kan 

men zien dat de frequenties van twee lijnen 193a en 193b niet goed zijn. De andere twee 

lijnen hebben weer voldoende frequentie. De kwaliteit van overstap is goed te noemen. Er 

weliswaar geen gecoördineerd overstap. Maar als men opstapt op dit station dan kan men 

ruim negen procent van alle Halle haltes in de regio bereiken. Dit komt omdat bus 51 rijdt 

naar Doetinchem en Zutphen en hierdoor veel haltes aandoet. Verder is de kwaliteit van de 

bereikbaarheid van de auto laag te noemen, omdat twee van de drie voorzieningen voor 

deze bereikbaarheid ontbreken. Ten slotte is de bereikbaarheid met de fiets goed. Er 

ontbreekt weliswaar de mogelijkheid om fietsen te huren, maar het station ligt wel in 

fietsafstand van vier kilometer ten opzichte van Vorden, en er zijn (bewaakte) 

fietsenstallingen. 

 

 
Figuur 20 Station Vorden 

Bron: farriqh.nl (2013) 
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5 Vergelijking van de stations met de MCA 

5.1 Inleiding 

In het voorafgaande paragrafen zijn de stations beschreven op de kwaliteitscomponenten 

van de poortfunctie. In deze paragraaf wordt de multicriteria analyse toegepast om de 

stations op de kwaliteitscomponenten te beoordelen. Hierbij is de procedure van de MCA 

gevolgd. Allereerst zijn absolute scores toegekend aan de verschillende componenten en 

indicatoren. Elk indicator kan een maximale score halen. Vervolgens zijn de scores van deze 

indicator gestandaardiseerd. Hierbij is voor elk indicator de relatieve score berekend. Dit 

gebeurt door de absolute scores te relateren aan de maximale score. Van elke indicator is er 

een gestandaardiseerde score berekend. Door de gestandaardiseerde score van elk 

indicator per station bij elkaar te tellen volgt een subscore voor elk kwaliteitscomponent.  

Door de scores van alle kwaliteitscomponenten op te tellen volgt er een eindscore voor de 

kwaliteit van de poortfunctie van een station. In de bijlagen (figuren 4 tot en met 9) volgt een 

overzicht van de absolute en gestandaardiseerde scores voor elke componenten en voor 

elke indicator per station.  

5.2 Eindscore voor kwaliteit per station  

Na het toepassen van MCA zijn de scores die toegekend zijn aan de verschillende 

kwaliteitscomponenten gestandaardiseerd. Hierdoor kan men uiteindelijk zien wat de score is 

voor elk component en kunnen de scores onderling vergeleken worden. De scores zijn 

relatief, ze zijn een verhouding van de maximale score die gehaald kan worden. In de 

volgende tabel volgt een overzicht. 

 

 Aalten Lievelde Ruurlo Terborg Varsseveld Vorden 

Kwaliteit ontsluitend stelsel 3,08 3,58 3,58 3,56 2,28 3,05 

       

Verbindend stelsel 2 2 2 2 2 2 

       

Voorzieningen overstap 6 5 5 5 5 5 

       

Overstap 2,08 2,08 2,07 2,08 2,05 2,09 

       

Fiets 4 3 3 4 4 3 

       

Auto 2 3 2 1 2 1 

       

Totaal 19,932 18,62 17,63 17,64 18,33 16,14 

       

 

Tabel 5 Eindscore kwaliteit poortfunctie stations 

 

1. Aalten 

Station Aalten haalt een eindscore van 19,9 punten. Vergeleken met andere stations voldoet 

Aalten het meest aan de kwaliteit van een poortfunctie voor een station.  

De hoge score komt vooral doordat Aalten een hoge score heeft voor de voorzieningen die 

het overstap bevorderen. Maar ook door de bereikbaarheid per fiets scoort Aalten hoog.  
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2. Lievelde 

Station Lievelde behaalt een score van 18,62 punten en eindigt als station die als tweede 

voldoet aan de kwaliteitseisen van een poortfunctie van een station. De kwaliteit van het 

ontsluitend stelsel zorgt voor de hoge score van Lievelde.  

 

3. Varsseveld 

Op de derde plek staat station Varsseveld met een score van 18,33 punten. Deze score is 

opvallend omdat dit station opvallend laag scoort voor kwaliteit van ontsluitend stelsel. 

Daarentegen wordt er goed gescoord op de bereikbaarheid per fiets. 

 

4 Terborg 

Terborg haalt een eindscore van 17,64 punten. Het station scoort goed op kwaliteit 

verbindend stelsel. En ook per fiets is het goed te bereiken.  

 

5 Ruurlo 

Station Ruurlo heeft een score die bijna gelijk staat met station Terborg. Ook hier geldt dat 

het station goed scoort op de kwaliteit verbindend stelsel.  

 

6. Vorden 

Station Vorden is voldoet met de andere stations het minst aan de kwaliteitscomponenten 

van poortfunctie. De eindscore is 16,14. Opvallend is dat het station zowel op kwaliteit 

verbindend stelsel niet veel slechter scoort dan het andere station. Dit geldt ook voor 

kwaliteit van overstap. Deze is relatief het beste van alle stations, zij het met een klein 

verschil ten opzichte van andere stations. De lage score kan verklaard worden door de score 

van één punt voor de bereikbaarheid van het station voor wat betreft het brengen en/of 

ophalen van reizigers met de auto. 
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6 Conclusie en aanbevelingen 

 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk volgt de eindconclusie van het onderzoek. Allereerst wordt de centrale vraag 

beantwoord. In de daarop volgende paragrafen volgen er aanbevelingen en suggesties voor 

vervolgonderzoeken.  

6.2 Conclusie 

De hoofdvraag van dit onderzoek was in hoeverre de stations voldoen aan de kwaliteiten van 

een poortfunctie? Het doel van dit onderzoek is het meten van kwaliteit van de poortfunctie 

van de stations op het platteland. Door middel van literatuurstudie over bereikbaarheid, 

multimodale knooppunten en openbaar vervoersnetwerken zijn er componenten 

samengesteld die de kwaliteit van een poortfunctie bepalen. Ook is er met deze literatuur 

vastgesteld wat een poortfunctie van een station kan zijn. Vervolgens zijn de verschillende 

componenten geoperationaliseerd met voornamelijk behulp van de literatuur. Met deze 

componenten zijn metingen verricht op de verschillende stations. 

 

Algemeen beeld kwaliteit poortfunctie op stations 

Wanneer we de stations onderling vergelijken dan blijkt dat station Aalten het hoogste scoort 

op de kwaliteit van poortfunctie van stations en Vorden het laagst. In de regel geldt dat al 

deze stations voldoen aan de kwaliteit van verbindend stelsel. Het onderdeel gecoördineerd 

overstappen is bij geen enkele station waargenomen. Verder scoren de meeste stations ook 

hoog op het component kwaliteit voorziening overstap. Alle stations scoren hierop bijna 

maximaal. Uitzondering geldt voor station Aalten. Deze heeft de hoogste score. Dit komt 

omdat geen enkele station beschikt over actuele vertrektijden op Aalten na. De verschillen in 

kwaliteit van de poortfunctie liggen, uiteindelijk, met name in bereikbaarheid per auto en 

kwaliteit van het ontsluitend stelsel.  

In de conclusie kwam naar voren dat station Aalten de ‘beste’ kwaliteit heeft wat betreft 

kwaliteit van de poortfunctie. Verder heeft Vorden de ‘slechtste kwaliteit’. Deze conclusies 

dienen met enige voorzichtigheid benaderd te worden. Voor Vorden komt er een lage score 

vanwege de slechte bereikbaarheid met de auto (als het gaat om op het ophalen en/of 

afzetten van reizigers op het station). De bereikbaarheid met de auto is gemeten door te 

kijken of er onder andere mogelijkheden zijn voor Kiss and Ride en aanwezigheid officiële 

taxistandplaats. Afwezigheid van deze faciliteiten hoeft in de praktijk niet te betekenen dat er 

geen taxi het station aandoet of dat mensen niet opgehaald of afgezet worden 

 

Kwaliteit voorzieningen overstap 

De stations voldoen voor een groot deel aan kwaliteit voorzieningen overstap en zijn hierin 

bijna gelijk ten opzichte van elkaar. Er zijn paar aspecten waar de stations niet aan voldoen. 

Op alle stations zijn er geen liften en roltrappen. Daarentegen zijn op de stations wel 

hellingbanen aanwezig. Verder is er niet de mogelijkheid om een kaart te kopen waarmee op 

alle soorten vervoer mee gereden kan worden. Op een station na, hebben alle stations geen 

informatiebord met actuele vertrektijden.  

 

Bereikbaarheid per fiets  

De meeste stations hebben verschillende voorzieningen voor de fietsen, zo hebben de 

stations allen een al dan niet bewaakte fietsenstalling. Ook liggen de stations in de buurt van 
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de een dorp en/of stad waardoor men op maximaal vier kilometer fietsen in een dorp of stad 

kan zijn. Op enkele stations ontbreekt de mogelijkheid om een fiets te huren, het betreft 

station Lievelde, Vorden en Ruurlo. 

 

Kwaliteit verbindend stelsel 

Kwaliteit verbindend stelsel is stabiel en bij elk station gelijk. Opvallend is dat haltedichtheid 

op deze stelsels niet voldoet aan deze kwaliteitscomponent op geen enkele station. Op de 

lijn Doetinchem - Winterswijk is er een gemiddelde halteafstand van vijf kilometer. En op de 

lijn Winterswijk - Zutphen is er een gemiddelde halteafstand van 7,5 kilometer. De norm 

binnen dit onderzoek was 1000 meter tot 1500 meter.  

 

Bereikbaarheid per auto voor het halen en brengen van mensen 

De bereikbaarheid met de auto heeft een wisselend beeld. Er is geen enkel station dat 

maximaal voldoet aan deze kwaliteitscomponent. De meeste stations ontbreken officiële 

taxistandplaatsen en officiële kiss and ride plekken. Daarentegen hebben de stations wel 

informatieborden waarop een telefoonnummer staat van de regiotaxi. Het station is – op 

telefonisch aanvraag - bereikbaar voor de regiotaxi.  

 

Kwaliteit overstappen 

Overstappen is vrijwel gelijk bij elk station. Meest opvallend is dat stations geen 

gecoördineerde overstap hebben. De oorzaak hiervan kan in verschillende factoren liggen. 

Allereerst is er mogelijk verband tussen de frequentie van het verbindend stelsel en 

ontsluitend stelsel. Immers, de frequentie bepalen de wachttijden (zie paragraaf 2.2.2). De 

treinlijnen op het ontsluitend stelsel hebben een regelmatige frequentie van 30 minuten. De 

buslijnen hebben op het verbindend stelsel hebben daarentegen een frequentie van 

variërend van 30, 60 en 90 minuten. In de praktijk komt het voor dat als de reiziger uit de 

trein komt, niet aansluit op de verbinding met de bus.  

 

Kwaliteit ontsluitend stelsel 

Wat betreft deze component is er een wisselend beeld te zien. De lijnen op deze stelsels zijn 

allemaal stabiel en stoppen altijd bij dezelfde haltes. Verder voldoet ook de haltedichtheid 

aan de normen. De afwisselende scores kunnen wellicht verklaard worden doordat de 

frequenties van de buslijnen variëren. De frequenties op de verschillende stations variëren 

van 30 minuten tot 90 minuten.  

6.3 Aanbevelingen 

Naar aanleiding van de conclusies uit dit onderzoek wordt het volgende aanbevolen: 

 

Integrale kaart 

Het openbaar vervoer in De Achterhoek wordt geregeld door een bedrijf namelijk Arriva. Er is 

echter geen mogelijkheid een integrale kaart te kopen waarmee op alle soorten vervoer van 

Arriva gereden kan worden binnen deze regio. Een integrale kaart zal overstap makkelijker 

maken doordat men niet opnieuw een kaart hoeft te kopen als men van vervoer wisselt. 

Vanuit dit onderzoek wordt aanbevolen te onderzoeken wat de mogelijkheden en 

haalbaarheid zijn voor een dergelijke kaart in De Achterhoek.  
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Bereikbaarheid voor het ophalen en afzetten met de auto 

Op zijn minst kan er gekeken worden of er officiële taxistandplaatsen kunnen komen, waar 

ook het telefoonnummer van de taxi vermeld staat. Eveneens kunnen er officiële kiss and 

ride locaties komen. Ook is het alleen voor de herkenbaarheid ervan.  

 

Kwaliteit overstap 

Zoals waargenomen is bij de meeste stations geen sprake van gecoördineerd overstappen. 

Een andere manier van operationaliseren van het begrip gecoördineerd overstappen, kan 

beter het begrip beter dekken. Aan de andere kant is het goed om te kijken waarom er geen 

sprake is van gecoördineerd overstap. Is het financieel en/of organisatorisch niet haalbaar of 

zijn er andere factoren die ervoor gecoördineerd overstappen niet mogelijk maken?  

Kan de frequentie van de bussen hoger worden opdat er niet op sommige stations alle 

treinen kunnen aansluiten op de bus. 

 

Kwaliteit verbindend stelsel 

Zoals gezegd is de halteafstand op de treinlijnen niet binnen de norm. Het kan de moeite 

waard zijn om te onderzoeken of er meerderen haltes kunnen komen opdat de haltedichtheid 

vergroot kan worden. Immers, door meer haltes aan te bieden, kunnen er meer punt-naar-

punt verplaatsingen komen en kunnen meer reizigers bereikt worden. 

 

Kwaliteit bereikbaarheid fiets 

Op enkele stations zijn er nog geen mogelijkheden om fietsen te huren. Het gaat hierbij om 

de stations Lievelde, Vorden, en Ruurlo. Vooral voor station Lichtenvoorde-Groenlo in 

Lievelde is dit opvallend. Het station bevindt zich in een fietsafstand van vier kilometer van 

Lievelde, Groenlo en Lichtenvoorde. Al deze plaatsen hebben namelijk een gezamenlijke 

inwoners van ruim 20000 mensen. Vooral voor dit station is het de moeite waard om te 

onderzoeken of het plaatsen van huurfietsen haalbaar is. Voor de overige stations dient 

onderzocht te worden of huurfietsen ook haalbaar zijn.  

6.4 Suggesties voor verder onderzoek 

Naar aanleiding van het onderzoek zijn er zaken naar voren gekomen die nadere 

verduidelijking behoeven. Dit kan in verdere onderzoeken. Hieronder enkele suggesties.  

 

Kwaliteit poortfunctie buiten werkdagen en kantoortijden.  

Het onderzoek heeft zich om praktische redenen moeten beperken tot een tijdspanne van 

acht uur ’s morgen tot zes uur ’s avonds op werkdagen van maandag tot en met vrijdag. De 

resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op de waarnemingen op deze tijdstippen. Ook 

de gegevens die uit de verschillende documenten komen, zijn gebaseerd op deze tijdstippen. 

Door alleen op deze tijden te richten wordt een gedeelte van kwaliteit van de poortfunctie 

‘genegeerd’. Het sterke vermoeden bestaat dat de kwaliteit van de poortfunctie buiten deze 

tijden anders is. Uit de informele waarnemingen vermoed ik dat onder andere kwaliteit 

bedienend en ontsluitende stelsel lager zal zijn. Het is waarschijnlijk dat er bijvoorbeeld 

minder treinen en bussen rijden buiten werkdagen en ’s avonds. Ook het aantal haltes dat 

bediend wordt en het aantal lijnen kan minder zijn.  

Het is ook goed om naar de kwaliteit van de poortfunctie buiten kantoortijden en werkdagen 

te kijken. Immers, bepaalde (noodzakelijke) activiteiten gaan ook buiten deze tijden door. En 
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mensen die niet over een auto beschikken, dienen op deze tijden ook toegang tot het station 

te hebben. 

 

Dekkingsgraad 

Het ontbreekt in dit onderzoek aan de kwaliteit van de bereikbaarheid van de bushaltes. 

Weliswaar kan een station veel bushaltes bedienen, maar hebben de reizigers ook 

mogelijkheid om bij deze bushaltes te komen? Als de reiziger niet bij een bushalte kan 

komen die in verbinding staat met het station, dan kan een reiziger veel moeilijker, zo niet 

onmogelijk bij het station komen. In een vervolgonderzoek zal de bereikbaarheid van de 

bushaltes nader bestudeerd kunnen worden.  
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7 Kritische reflectie onderzoek 
 

7.1 Inleiding 

Ondanks dat het onderzoek met alle zorgvuldigheid is verricht, zijn er verschillende kritische 

aantekening te maken. Immers, het onderzoek is weliswaar volgens een systematiek 

gevolgd, maar kritische blik op het onderzoek zelf laat de lezer nadenken en onderzoeker de 

resultaten en conclusies met een bredere blik te aanschouwen. Op de volgende zaken van 

het onderzoek volgt een kritische beschouwing.  

 

Eindscores 

Uit de eindresultaten is te zien dat de eindscores tussen de stations en de scores van de 

verschillende kwaliteitscomponenten niet erg veel van elkaar verschillen. Dit heeft mogelijk 

verschillende oorzaken. In de eerste plaats is de multicriteria- analyse soms arbitrair. Vooral 

het toekennen van scores aan kwaliteitscomponenten is erg verschillend. Met andere 

woorden: de MCA heeft als nadeel dat de scores makkelijk gemanipuleerd kunnen worden. 

Zeker als de onderzoeker niet onafhankelijk is. Een beleidsmaker zal in zijn voordeel het 

onderzoek kunnen manipuleren door de scores zo toe te kennen dat het in zijn voordeel zal 

zijn. Binnen dit onderzoek heeft de manier waarop scores is toegekend aan de indicatoren 

en componenten invloed gehad op de bevindingen. Er is geprobeerd om bij het toekennen 

van waarden aan scores aan kwaliteitscomponenten de literatuur te volgen. Soms is er 

binnen de literatuur geen aanwijzingen te vinden welke waarde aan score toegekend moet 

worden, waardoor op basis van redelijkheid een scoretoekenning gemaakt dient te worden. 

Als voorbeeld kan de component ‘aantal directe verbindingen met het station dienen’. 

Wanneer is de score voldoende of onvoldoende? Is het pas voldoende als er duizend 

verbindingen zijn? Of voldoet het om ‘maar’ 25 verbindingen te hebben?  

In de tweede plaats is het operationaliseren in de diepte en in de breedte niet altijd 

consequent en voldoende gebeurd. Bij het toekennen van scores is de operationalisatie 

inconsequent. Op bepaalde componenten is er sprake van een binominale score, waardoor 

voor de uitslag geen tussenweg was. Daarentegen zijn er bepaalde indicatoren waar bredere 

scores aanwezig zijn zoals goed, voldoende, minimaal en slecht van toepassing zijn. 

Hierdoor ontstaat er een scheef beeld met betrekking tot het toekennen van scores en 

uiteindelijk scores. Als voorbeelden kunnen genomen worden de score voor de 

aanwezigheid overdekte wachtruimtes en de indicator ‘frequentie. Bij de eerste is een 

binominale manier bij het toewijzen van scores toegepast en bij de tweede indicator zijn er 

meer dan twee scores mogelijk. Als beweegreden voor het gebruiken van verschillende 

scoringsmethode is de bestudeerde literatuur. In de bestudeerde literatuur komt niet duidelijk 

naar voren gekomen om hierin onderscheid te maken. Hierdoor was het niet altijd mogelijk 

om de indicatoren anders te operationaliseren en een andere manier van score toe te wijzen.  

In de breedte zijn niet alle componenten voldoende geoperationaliseerd. De ene 

kwaliteitscomponent telt drie indicatoren terwijl de andere meerdere indicatoren tellen. Hoe 

meer indicatoren, des te groter de kans dat een bepaalde component voldoende gemeten 

wordt. De component ‘kwaliteit ophalen/afzetten per auto’ bestaat uit drie indicatoren. Als 

een station niet scoort op een van deze drie indicatoren, dan voldoet een station voor een 

derde deel al niet meer aan deze kwaliteitscomponent.    

Achteraf gezien was het beter geweest om aanvullend literatuur te bestuderen, of desnoods 

de operationalisatie aan een collega-onderzoeker of expert voor te leggen (peer-debriefing).  
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Toepassen MCA  

Bij het beoordelen van de stations met de MCA dienden de kwaliteitscomponenten wegingen 

te hebben. Bepaalde componenten kunnen belangrijker zijn dan andere componenten. Het 

toekennen van componenten had gekund door een onafhankelijke expert bij te betrekken. 

Deze had wegingsfactoren kunnen toekennen. Vanwege praktische redenen was het 

inschakelen van een expert niet meer mogelijk.  

 

Andere manier van toepassen MCA 

De centrale vraag van het onderzoek is in hoeverre de stations voldoen aan de kwaliteit van 

een poortfunctie? Volgens de officiële manier van de MCA dienen de scores van de 

indicatoren gestandaardiseerd te worden en dienen deze scores bij elkaar opgeteld te 

worden. Is het niet duidelijker om per component en per station te kijken wat de absolute 

score is en deze te vergelijken met de maximale score? Hierdoor kan je per 

kwaliteitscomponent zien in hoeverre het voldoet aan de gestelde norm. En kan je ook per 

station zien hoeveel punten heeft behaald van de maximale score. Je kunt dan beter zien in 

hoeverre een station voldoet aan de kwaliteit van de poortfunctie in zijn totaliteit en per 

component. Mijns inziens is dit een manier om te kijken in hoeverre de stations voldoen aan 

de kwaliteitseisen van een poortfunctie van een station. De MCA is in feite een manier om 

verschillende alternatieve met elkaar te vergelijken en uit de alternatieven de juiste keuze te 

maken. Toch is er gebruik gemaakt van de MCA. Dit omdat ze een officiële 

beoordelingsmethode is en tevens kunnen de verschillende scores vertaald worden naar een 

gelijke numerieke score waardoor het overzicht biedt.   

 

Kwaliteitscomponenten 

De kwaliteitscomponenten zijn uiteindelijk geoperationaliseerd met behulp van literatuur. Een 

klein deel is op basis van argumentatie uitgewerkt. Het nadeel van het operationaliseren met 

literatuur is dat de meetbaarheid te rigide kan zijn. In dit onderzoek is bijvoorbeeld 

gecoördineerd overstappen geoperationaliseerd als gelijktijdig aankomen en vertrekken van 

de verschillende modaliteiten ten behoeve een gecoördineerd overstap. Waarbij een 

afwijking van vijf tot tien minuten mogelijk is. Dienen echt alle modaliteiten bijna gelijktijdig te 

vertrekken? Hoe zit met treinen die vanuit tegenovergestelde richtingen komen? Een trein 

die aankomt op station Ruurlo vanuit Zutphen, hoef toch niet per se aan te sluiten op de trein 

die naar Zutphen gaat? Alleen door de aanwezigheid van deze trein, die volgens de 

operationalisatie niet past binnen gecoördineerd overstappen valt, is sprake van geen 

gecoördineerd overstap op een station.  

Ten tweede is de norm voor haltedichtheid van het verbindend stelsel wellicht te strikt 

genomen. Binnen dit onderzoek is het ideaal om een haltedichtheid voor het treinverkeer te 

verwachten tussen 1000 meter en 1500 meter. De vraag is of dit een reële norm is. 

Ten slotte is niet onderzocht in hoeverre de componenten elkaar beïnvloeden. De 

beschreven componenten beïnvloeden de kwaliteit van de poortfunctie van een station. Maar 

het is niet ondenkbaar dat de componenten elkaar beïnvloeden. Dit heeft weer gevolgen 

voor de kwaliteit van de poortfunctie van een station.  

 

Bereikbaarheid per auto 

De kwaliteitscomponent bereikbaarheid voor het ophalen en afzetten met de auto is nader te 

operationaliseren en/of uit te breiden met meerdere indicatoren. Veel stations halen hierop 

een lage score en voldoen in principe niet aan deze kwaliteitscomponent. Zoals eerder 

geschreven, betekent de afwezigheid van kiss and ride en officiële taxistandplaatsen niet per 
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se minder mogelijkheid om de mensen op te halen/af te zetten. Verder is de indicator ‘het 

hebben van een officiële taxistandplaats’ als indicator van bereikbaarheid iets te letterlijk 

geoperationaliseerd. Volgens de bereikbaarheidstheorie is dit een manier om bereikbaarheid 

te operationaliseren (Hilders & Verroen, 1992). Er waren weliswaar officiële 

taxistandplaatsen op sommige stations, maar er is geen taxi waargenomen. Ook was er 

geen informatiebord met een nummer van taxi. Vooral dit laatste is heel belangrijk voor de 

bereikbaarheid van een station per taxi. Ten slotte kan deze component op zijn minst 

uitgebreid worden met de indicator ‘de afstand naar dichtstbijzijnde rijksweg of snelweg’  

 

Interne en externe validiteit 

Dit onderzoek is een meervoudige casestudy op stations in De Achterhoek. Los van alle 

imperfecties in dit onderzoek, kan je veronderstellen dat de interne validiteit van het 

onderzoek groter is dan de externe validiteit. In principe zijn binnen deze regio alle stations 

op een plattelandsgemeente onderzocht. Achteraf gezien was het beter geweest om stations 

uit verschillende plattelandsgemeente in Nederland te bestuderen. Op deze manier kan je 

regionale factoren beter uitsluiten. Binnen dit onderzoek hebben twee mogelijke regionale 

factoren wellicht het onderzoek beïnvloed: de aanwezigheid van één vervoersmaatschappij, 

en er zijn maar twee spoorlijnen aanwezig in De Achterhoek. Het feit dat een vervoerder alle 

openbaar vervoer regelt, kan een beïnvloedende factor zijn. Immers als enige vervoerder is 

het makkelijker om alle soorten openbaar vervoer op elkaar af te stemmen. Daarbij, in 

Nederland zijn er maar weinig regio’s en plaatsen waar het openbaar vervoer door een 

bedrijf wordt geregeld. In dat opzicht is deze regio niet representatief voor de rest van 

Nederland. Een tweede regionale factor die het onderzoek beïnvloed kan hebben is het feit 

dat er maar twee spoorverbindingen aanwezig zijn. De stations Ruurlo, Vorden, en Lievelde 

zitten op de lijn Winterswijk – Zutphen en de stations Terborg, Varsseveld en Aalten zitten op 

de lijn Winterswijk – Doetinchem de Huet. In het onderzoek kan je zien dat de stations die op 

dezelfde lijn zitten, dezelfde score halen op het component kwaliteit verbindend stelsel. Toch 

is er niet gekozen om verschillende stations in Nederland te onderzoeken. Uit financiële en 

praktische redenen was dit niet haalbaar geweest. Het had namelijk veel geld en tijd gekost 

om verschillende locaties in Nederland te onderzoeken. Voor een volgend onderzoek kan 

voor een compromis gekozen worden door enkele stations uit verschillende regio’s met 

elkaar te vergelijken. Bijvoorbeeld stations in Zeeuws Vlaanderen en stations in De 

Achterhoek. 

 

Databronnen en methode van dataverzameling 

In dit onderzoek zijn er voor bepaalde kwaliteitscomponenten media- en documentenanalyse 

gebruikt. Echter voor de indicatoren frequentie en gecoördineerd overstappen was het voor 

de bronnentriangulatie beter geweest om ook gedragsobservaties toe te passen. Op papier 

staat bijvoorbeeld dat een trein of een bus elke dertig minuten aankomt. Maar werkt dit ook 

zo in de praktijk? Een bus en een trein kunnen te laat komen, waardoor er geen sprake meer 

is van gecoördineerd overstappen. Alle soorten openbaar vervoer kunnen tegelijkertijd 

aankomen en vertrekken. Maar gebeurt dit ook in de werkelijkheid? Met observaties had dit 

extra gecontroleerd kunnen worden. Maar ook hier geldt, vanwege de tijd was dit niet 

haalbaar geweest in het onderzoek.  

 

  



 

70 
 

Literatuur 
 

 9292.nl (2013), Op het station, Vinddatum: 01 juni 2013 op http://9292.nl/ 

 Arriva (2012), Trein en busboekje 2013, Vinddatum 1 juni 2013 op 

http://www.arriva.nl/uw-reis/dienstregeling/dienstregeling-gelderland/ 

 Arriva (2012), Lijnennetkaart Achterhoek, Vinddatum 1 juni 2013 op 

http://www.arriva.nl/uw-reis/dienstregeling/dienstregeling-gelderland/ 

 Atzema, O.L.C. & Huigen, P.P.P. (1987). De Bereikbaarheid van voorzieningen in 

Noord-Nederland, Nederlandse Geografische Studies, nr. 55, KNAG/GIRU, Utrecht, 

Nederland 

 Baarda, D.B., Goede, M.P.M. de & Teunissen, J. (2009), Basisboek kwalitatief 

onderzoek. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek, 

Noordhoff Uitgevers, Groningen/Houten, Nederland  

 Bijl, Rob van der (2010), Station Centraal. Over het samenbinden van station en stad, 

Uitgeverij 010, Rotterdam, Nederland 

 Centraal Bureau voor de Statistiek – Statline (2013), Bevolking en huishoudens; 

viercijferige postcode, 1 januari 2012, Vinddatum: 01 juni 2013 op: 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/selection/default.aspx?DM=SLNL&PA=81922NED&VW

=T 

 Dam, F. van (1995). Meer voor minder: schaalverandering en bereikbaarheid van 

voorzieningen in landelĳke gebieden in Nederland, KNAG, Utrecht, Nederland 

 Eck, G. van, Ontwerp van stedelijke openbaar vervoer netwerken. Herontwerp van 

het Utrechtse buslijnennet met behulp van een genetisch algoritme, Technische 

Universiteit Delft, Delft, Nederland 

 De Gelderlander (2012), Leegstaand Station Aalten snel in gebruik. Vinddatum: 15 

augustus 2013 op http://www.gelderlander.nl/regio/achterhoek/leegstaand-station-

aalten-snel-in-gebruik-1.1569924 

 Gemeente Groningen, Dienst RO/EZ (2006), Een drukte van belang. Nieuwe 

Openbaar Vervoer: maatwerk voor regio en stad, Van der Eems, Oosterend, 

Nederland 

 Geurs, K.T & Ritseman van Eck, J.R. (2001). Accessibility measures: review and 

applications: evaluation of accessibility impacts of land-use transport scenarios, and 

related social and economic impacts, RIVM, Bilthoven, Nederland 

 Geurs, K. T., Wee, B. van (2004), Accessibility evaluation of land-use and transport 

strategies: review and research directions, Journal of Transport Geography, nr. 12 

pp. 127-140 

 Google (2013), Google maps, vinddatum: 01 juni 2013 op: 

https://maps.google.nl/maps?hl=nl 

 Hagoort, H.J., (1999). De Bereikbaarheid bestaat niet. Definiëring en 

operationalisering van bereikbaarheid, RIVM, Bilthoven, Nederland 

 Heijne, S. (24 november 2012). Auto steeds minder populair onder jongeren. De 

Volkskrant  

 Hilbers, H.D. & Wilmink (2000). Methodiek voor het opstellen van 

bereikbaarheidsprofielen van regio’s, TNO, Delft, Nederland.  

http://www.arriva.nl/uw-reis/dienstregeling/dienstregeling-gelderland/


 

71 
 

 Hilbers, H.D. & Verroen, EJ (1992). Het beoordelen van de bereikbaarheid van 

lokaties: definiëring, maatstaven, toepassing en beleidsimplicaties, TNO, Delft, 

Nederland 

 Lodewijks, J. (2005). Het netwerk voor openbaar vervoer heroverwogen: 

mogelijkheden voor openbaar vervoer in netwerksteden, NHTV, Breda, Nederland 

 Martens, K., (2004).The bicycle as a feedering mode: experiences from three 

European countries. In: Transportation research D, issue 9, p.281-294. 

 Martens, K., (2007). Promoting bike-and-ride: The Dutch Experience. In: 

Transportation Research Part A, issue 41, p.326-328  

 Mees, P. (2010). Transport for suburbia. Beyond the automobile age, Earthscan, 

London, Groot-Brittanië 

 Multi-Criteria Analysis (z.j.). Vinddatum 15 juli 2013, op 

http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/examples/too_cri_res_en.pdf 

 Multi Criteria Analyse (z.j.), Vinddatum 15 juli 2013, op TNO, Defensie en Veiligheid: 

http://www.tno.nl/downloads/techn_mor_MCA_S060600.pdf 

 N-spoor.com. Vinddatum 01 juni 2013 op: http://www.n-

spoor.com/fotosstations45.html 

 Nielsen, G. (2005), Hi Trans Best Practice guides 2. Public transport - planning the 

networks, Hestholms Trykkeri AS, Skytta, Noorwegen 

 Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (2010), 

Krimpgebied = Kansgebied. Visie Bevolkingskrimp, NVM, Nieuwegein, Nederland 

 Nederlandse Spoorwegen (2013). Informatie over stations, Vinddatum 01 juni 2013 

op: http://www.ns.nl/reizigers/reisinformatie/stationsvoorzieningen 

 Omgevingsadressendichtheid van een adres (oad). Vinddatum 1 mei 2013 op: 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=499 

 Outdoor Furniture Nederland, Projecten station Ruurlo. Vinddatum 01 juni 2013 op: 

http://ofn.nl/projecten/artikel/ns_station_ruurlo 

 OV-Chipkaart (2013). Instap- en basistarief, Vinddatum: 01 juni 2013 op: 

https://www.ov-chipkaart.nl/reizen/tarieven/instapenbasistarief/ 

 Pijper, B.A.J. (1990). Kleine kernen en de bereikbaarheid van voorzieningen per 

(alternatief) openbaar vervoer, Provincie Friesland, Leeuwarden, Nederland 

 Planbureau voor de Leefomgeving (2010), Van bestrijden naar begeleiden: 

demografische krimp in Nederland. Beleidsstrategieën voor huidige en toekomstige 

krimpregio’s. PBL, Den Haag/Bilthoven, Nederland 

 Post, M. (2012). Regiopoorten: de toekomst van multimodaal transport. Een 

onderzoek naar de potentiële bijdrage van regiopoorten aan het verbeteren van 

bereikbaarheid. Radboud Universiteit, Nijmegen, Nederland.  

 Raad voor het landelijk gebied (2009). Kansen voor een krimpend platteland. 

Publicatie RLG 09/07, december 2009 Advies over de gevolgen van 

bevolkingsdaling, Ministerie LNV, Utrecht, Nederland.  

 Redman, L. & Friman, M. (2013), Quality attributes of public transport that attract car 

users: A research review, Transport Policy, nr. 25 pp. 119 – 127 

 RIVM (2013), Omgevingsadressendichtheid 2012 per gemeente. Vinddatum 1 mei 

2013 op http://www.zorgatlas.nl/beinvloedende-factoren/fysieke-

omgeving/omgevingsadressendichtheid-per-gemeente/#breadcrumb 

 Rover (2009). Kwaliteitsmeeting Openbaar Vervoer: de trein in Gelderland, Rover, 

Amersfoort, Nederland. 

http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/examples/too_cri_res_en.pdf
http://www.tno.nl/downloads/techn_mor_MCA_S060600.pdf
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=499
http://ofn.nl/projecten/artikel/ns_station_ruurlo
http://www.zorgatlas.nl/beinvloedende-factoren/fysieke-omgeving/omgevingsadressendichtheid-per-gemeente/#breadcrumb
http://www.zorgatlas.nl/beinvloedende-factoren/fysieke-omgeving/omgevingsadressendichtheid-per-gemeente/#breadcrumb


 

72 
 

 Schoemaker, T. (2002). Samenhang in vervoer- en verkeerssystemen. Couthino, 

Bussum, Nederland 

 Stadsregio Arnhem Nijmegen (2013). Gemeenten. Vinddatum op 09 augustus 2013 

op: http://www.destadsregio.nl/de-stadsregio/gemeenten 

 Tarzis, G. & Last, A. GUIDE – Urban Interchanges - A Good Practice Guide -  Final 

report. MVA-House, Surrey, United Kingdom 

 Treinstations Gelderland. Vinddatum 01 juni 2013 op: 

http://www.fairriqh.nl/stations/Treinstations%20Gelderland/ 

 Verschuren, P. & Doorewaard, H. (2007). Het ontwerpen van een onderzoek, 

Boom/Lemma Uitgevers, Den Haag, Nederland 

 Vré, K. de, (10 februari 2013). Een eigen auto hoeft niet meer zo nodig. Trouw 

 Wandelen in beeld, vinddatum 01 juni 2013 op: http://www.nlwandel.nl/NSoud.html 

 Wikipedia (2013), Station Lichtenvoorde-Groenlo, vinddatum: 01 juni 2013 op: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Lichtenvoorde-Groenlo 

 

 

  

http://www.nlwandel.nl/NSoud.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Lichtenvoorde-Groenlo


 

73 
 

Bijlagen 

 

 

  



 

74 
 

Figuur 21 Omgevingsadressendichtheid 2012 

Bron: RIVM (2013) 
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Figuur 22 Openbaar vervoersplattegrond De Achterhoek en omgeving 
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Figuur 23 Observatieformulier 

 

Datum: 25 juli 2013  

Station Ruurlo Lievelde Aalten Varsseveld Vorden Terborg 

Roltrappen Nee Nee Nee Nee Nee Nee 

  

      
Lift  Nee Nee Nee Nee Nee Nee 

  

      
Hellingbaan Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

  

      
Integrated ticketing Nee Nee Nee Nee Nee Nee 

              

Aanwezigheid overdekte wachtruimte Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

              

Real time vertrektijden voor trein Nee Nee Ja Nee Nee Nee 

  

      
              

Gecoördineerd overstappen Nee Nee Nee Nee Nee Nee 

              

Vertrekstaat bus ja ja ja ja ja ja 

              

Vertrekstaat trein ja ja ja ja ja ja 
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Station Ruurlo Lievelde Aalten Varsseveld Vorden Terborg 
              

Overzicht haltes trein ja ja ja ja ja ja 

              

Overzicht haltes bus ja ja ja ja ja ja 

              

Herkenbare lijn met kleur  ja ja ja ja ja ja 

              

Herkenbare lijn met nummer ja ja ja ja ja ja 

              

Nabijheid overstaphalte op 5 min lopen Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

              

Aanwezigheid systeemmap ja ja ja ja ja ja 

              

Aanwezigheid fietsenstalling ja ja ja ja ja ja 

              

Aanwezigheid bewaakte fietsenstalling ja ja ja ja ja ja 

              

Nabijheid dorp 20 minuten/ 4km fietsen ja ja ja ja ja ja 

              

Mogelijkheid fiets huren Nee Nee Ja Ja Nee Ja 
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Station Ruurlo Lievelde Aalten Varsseveld Vorden Terborg 

              
 Mogelijkheid voor taxi Geen officiële Taxi standplaats Taxi standplaats Geen officiële Geen officiële Geen officiële 

  taxistandplaats     Taxi standplaats Taxi standplaats Taxi standplaats 

              

Mogelijkheid regiotaxi Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

              

 Aanwezigheid Kiss & Ride Ja Ja Niet officieel Niet officieel Niet officieel Niet officieel 
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Figuur 24 Multicriteria analyse Aalten 
Aalten Feiten Score Max score Standaard score 

     

Kwaliteit ontsluitende stelsel       

Frequentie van de bus     

Bus 194a 60 minuten 1 4 0,25 

Bus 194b 60 minuten 1 4 0,25 

Bus 191a 60 minuten 1 4 0,25 

Bus 191b 60 minuten 1 4 0,25 

     

Lijndichtheid  6 % 0.06 1 0,06 

Haltedichtheid 1,39 km 2 2 1 

Is de lijn stabiel Ja 1 1 1 

Subtotaal  7.06 24 3.06 

     

Kwaliteit verbindende stelsel      

Frequentie van de trein 30 minuten 2 4 0,5 

Lijndichtheid 50% 0,5 1 0,5 

Haltedichtheid 5000m 0 2 0 

Is de lijn stabiel Ja 1 1 1 

Subtotaal  3,5 8 2 

     

Kwaliteit voorzieningen overstap      

Aanwezigheid roltrappen Nee 0 1 0 

Aanwezigheid liften Nee 0 1 0 

Aanwezigheid hellingbaan Ja 1 1 1 

Aanwezigheid overdekte 

wachtruimte 

Ja 1 1 1 

Geïntegreerd ticketing aanwezig Nee 0 1 0 

Actuele vertrektijden Ja 1 1 1 

Vertrekstaat van bussen en treinen Ja 1 1 1 

Overzicht lijnen die stations 

bedienen 

Ja 1 1 1 

Herkenbare lijnen met kleur of 

nummer 

Ja 1 1 1 

Subtotaal  6 9 6 

     

Kwaliteit van overstap      

Gecoördineerd overstappen  Nee 0 1 0 

Afstand overstaphalte max 400m Ja 1 1 1 

Graad(aantal directe verbindingen) 5 1 1 1 

Aantal haltes dat direct bediend 

wordt 

8,62% 0,0862 1 0,0862 

Subtotaal  2,086 4 2,0862 

     

Kwaliteit bereikbaarheid per fiets      

Aanwezigheid fietsstalling Ja 1 1 1 

Nabijheid dorp of stad 4km fietsen Ja 1 1 1 

Mogelijkheid om fiets te huren Ja 1 1 1 

Aanwezigheid bewaakte 

fietsenstalling 

Ja 1 1 1 

Subtotaal  4 4 4 

     

Kwaliteit ophalen/afzetten per 

auto 

    

Aanwezigheid taxistandplaats Ja 1 1 1 

Regiotaxi Ja 1 1 1 

Aanwezigheid Kiss & Ride Nee 0 1 0 

Subtotaal  2 3 2 

     

EINDSCORE  39,12 52 20,932 
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Figuur 25 Multicriteria analyse Lievelde 
Lievelde Feiten Score Max score Standaard score 

    Score/maximale 

haalbare score 

     

Kwaliteit ontsluitende stelsel       

Frequentie van de bus     

Bus 72a 30 minuten 2 4 0,5 

Bus 72b 30 minuten 2 4 0,5 

Bus 191a 60 minuten 1 4 0,25 

Bus 191b 60 minuten 1 4 0,25 

Lijndichtheid  6 % 0,06 1 0,06 

Haltedichtheid 1,42 km 2 2 1 

Is de lijn stabiel Ja 1 1 1 

Subtotaal  9,06 20 3,56 

     

Kwaliteit verbindende stelsel      

Frequentie van de trein 30 minuten 2  4 0,5 

Lijndichtheid 50% 0,5 1 0,5 

Haltedichtheid 7500m 0 2 0 

Is de lijn stabiel Ja 1 1 1 

Subtotaal  3,5 8 2 

     

Kwaliteit voorzieningen overstap      

Aanwezigheid roltrappen Nee 0 1 0 

Aanwezigheid liften Nee 0 1 0 

Aanwezigheid hellingbaan Ja 1 1 1 

Aanwezigheid overdekte wachtruimte Ja 1 1 1 

Geïntegreerd ticketing aanwezig Nee 0 1 0 

Actuele vertrektijden Nee 0 1 0 

Vertrekstaat van bussen en treinen Ja 1 1 1 

Overzicht lijnen die stations bedienen Ja 1 1 1 

Herkenbare lijnen met kleur of nummer Ja 1 1 1 

Subtotaal  5 9 5 

     

Kwaliteit van overstap      

Gecoördineerd overstappen  Nee 0 1 0 

Afstand overstaphalte max 400m Ja 1 1 1 

Graad(aantal directe verbindingen) 6 1 1 1 

Aantal haltes dat direct bediend wordt 6,58% 0,0658 1 0,0658 

Subtotaal  2,0658 4 2,0658 

     

Kwaliteit bereikbaarheid per fiets      

Aanwezigheid fietsstalling Ja 1 1 1 

Nabijheid dorp of stad 4km fietsen Ja 1 1 1 

Mogelijkheid om fiets te huren Nee 0 1 0 

Aanwezigheid bewaakte fietsenstalling Ja 1 1 1 

Subtotaal  3 4 3 

     

Kwaliteit ophalen/afzetten per auto     

Aanwezigheid taxistandplaats Ja 1 1 1 

Regiotaxi Ja 1 1 1 

Aanwezigheid Kiss & Ride Ja 1 1 1 

Subtotaal  3 3 3 

     

EINDSCORE  38,08 48 18,62 
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Figuur 26 Multicriteria analyse Ruurlo 
Ruurlo Feiten Score Max score Standaard score 

    Score/maximale 

haalbare score 

     

Kwaliteit ontsluitende stelsel       

Frequentie van de bus     

Bus 23a 30 minuten 2 4 0,5 

Bus 23b 30 minuten 2 4 0,5 

Bus 191a 60 minuten 1 4 0,25 

Bus 191b 60 minuten 1 4 0,25 

Lijndichtheid 6 % 0,06 1 0,06 

Haltedichtheid 1,48 km 2 2 1 

Is de lijn stabiel Ja 1 1 1 

Subtotaal  9,06 20 3,5606 

     

Kwaliteit verbindende stelsel      

Frequentie van de trein 30 minuten 2  4 0,5 

Lijndichtheid 50% 0,5 1 0,5 

Haltedichtheid 7500m 0 2 0 

Is de lijn stabiel Ja 1 1 1 

Subtotaal  3,5 8 2 

     

Kwaliteit voorzieningen overstap      

Aanwezigheid roltrappen Nee 0 1 0 

Aanwezigheid liften Nee 0 1 0 

Aanwezigheid hellingbaan Ja 1 1 1 

Aanwezigheid overdekte wachtruimte Ja 1 1 1 

Geïntegreerd ticketing aanwezig Nee 0 1 0 

Actuele vertrektijden Nee 0 1 0 

Vertrekstaat van bussen en treinen Ja 1 1 1 

Overzicht lijnen die stations bedienen Ja 1 1 1 

Herkenbare lijnen met kleur of nummer Ja 1 1 1 

Subtotaal  5 9 5 

     

Kwaliteit van overstap      

Gecoördineerd overstappen  Nee 0 1 0 

Afstand overstaphalte max 400m Ja 1 1 1 

Graad(aantal directe verbindingen) 5 1 1 1 

Aantal haltes dat direct bediend wordt 7,21% 0,072 1 0,0721 

Subtotaal  2.0721 4 2,0721 

     

Kwaliteit bereikbaarheid per fiets      

Aanwezigheid fietsstalling Ja 1 1 1 

Nabijheid dorp of stad 4km fietsen Ja 1 1 1 

Mogelijkheid om fiets te huren Nee 0 1 0 

Aanwezigheid bewaakte fietsenstalling Ja 1 1 1 

Subtotaal  3 4 3 

     

Kwaliteit ophalen/afzetten per auto     

Aanwezigheid taxistandplaats Nee 0 1 0 

Regiotaxi Ja 1 1 1 

Aanwezigheid Kiss & Ride Ja 1 1 1 

Subtotaal  2 3 2 

     

EINDSCORE  37,71 48 17,63 
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Figuur 27 Multicriteria analyse Terborg 
Terborg Feiten Score Max score Standaard score 

    Score/maximale haalbare 

score 

     

Kwaliteit ontsluitende stelsel       

Frequentie van de bus     

Bus 195a 60 minuten 1 4 0,25 

Bus 195b 60 minuten 1 4 0,25 

Bus 197a 60 minuten 1 4 0,25 

Bus 197b 60 minuten 1 4 0,25 

Bus 40a 60 minuten 1 4 0,25 

Bus 40b 60 minuten 1 4 0,25 

Lijndichtheid  6 % 0,06 1 0,06 

Haltedichtheid 1,07 km 2 2 1 

Is de lijn stabiel Ja 1 1 1 

Subtotaal  9,06 28 3,5606 

     

Kwaliteit verbindende stelsel      

Frequentie van de trein 30 minuten 2 4 0,5 

Lijndichtheid 50% 0,5 1 0,5 

Haltedichtheid 5000m 0 2 0 

Is de lijn stabiel Ja 1 1 1 

Subtotaal  3,5 8 2 

     

Kwaliteit voorzieningen overstap      

Aanwezigheid roltrappen Nee 0 1 0 

Aanwezigheid liften Nee 0 1 0 

Aanwezigheid hellingbaan Ja 1 1 1 

Aanwezigheid overdekte wachtruimte Ja 1 1 1 

Geïntegreerd ticketing aanwezig Nee 0 1 0 

Actuele vertrektijden Nee 0 1 0 

Vertrekstaat van bussen en treinen Ja 1 1 1 

Overzicht lijnen die stations bedienen Ja 1 1 1 

Herkenbare lijnen met kleur of nummer Ja 1 1 1 

Subtotaal  5 9 5 

     

Kwaliteit van overstap      

Gecoördineerd overstappen  Nee 0 1 0 

Afstand overstaphalte max 400m Ja 1 1 1 

Graad(aantal directe verbindingen) 6 1 1 1 

Aantal haltes dat direct bediend wordt 8,46% 0,0846 1 0,0846 

Subtotaal  2,0846 4 2,0846 

     

Kwaliteit bereikbaarheid per fiets      

Aanwezigheid fietsstalling Ja 1 1 1 

Nabijheid dorp of stad 4km fietsen Ja 1 1 1 

Mogelijkheid om fiets te huren Ja 1 1 1 

Aanwezigheid bewaakte fietsenstalling Ja 1 1 1 

Subtotaal  4 4 4 

     

Kwaliteit ophalen/afzetten per auto     

Aanwezigheid taxistandplaats Nee 0 1 0 

Regiotaxi Ja 1 1 1 

Aanwezigheid Kiss & Ride Nee 0 1 0 

Subtotaal  1 3 1 

     

EINDSCORE  38,96 56 17,64 
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Figuur 28 Multicriteria analyse Varsseveld 

Varsseveld Feiten Score Max score Standaard score 

    Score/maximale haalbare 

score 

     

Kwaliteit ontsluitende stelsel       

Frequentie van de bus     

Bus 194a >60 

minuten 

0 4 0 

Bus 194b 60 minuten 1 4 0,25 

Lijndichtheid  3 % 0,03 1 0,03 

Haltedichtheid 1,26 km 2 2 1 

Is de lijn stabiel Ja 1 1 1 

Subtotaal  4,03 12 2,28 

     

     

     

Kwaliteit verbindende stelsel      

Frequentie van de trein 30 minuten 2 4 0,5 

Lijndichtheid 50% 0,5 1 0,5 

Haltedichtheid 5000m 0 2 0 

Is de lijn stabiel Ja 1 1 1 

Subtotaal  3,5 8 2 

     

Kwaliteit voorzieningen overstap      

Aanwezigheid roltrappen Nee 0 1 0 

Aanwezigheid liften Nee 0 1 0 

Aanwezigheid hellingbaan Ja 1 1 1 

Aanwezigheid overdekte wachtruimte Ja 1 1 1 

Geïntegreerd ticketing aanwezig Nee 0 1 0 

Actuele vertrektijden Nee 0 1 0 

Vertrekstaat van bussen en treinen Ja 1 1 1 

Overzicht lijnen die stations bedienen Ja 1 1 1 

Herkenbare lijnen met kleur of nummer Ja 1 1 1 

Subtotaal  5 9 5 

     

Kwaliteit van overstap      

Gecoördineerd overstappen  Nee 0 1 0 

Afstand overstaphalte max 400m Ja 1 1 1 

Graad(aantal directe verbindingen) 4 1 1 1 

Aantal haltes dat direct bediend wordt  5,33 % 0,053 1 0,0533 

Subtotaal  2,053 4 2,0533 

     

Kwaliteit bereikbaarheid per fiets      

Aanwezigheid fietsstalling Ja 1 1 1 

Nabijheid dorp of stad 4km fietsen Ja 1 1 1 

Mogelijkheid om fiets te huren Ja 1 1 1 

Aanwezigheid bewaakte fietsenstalling Ja 1 1 1 

Subtotaal  4 4 4 

     

Kwaliteit ophalen/afzetten per auto     

Aanwezigheid taxistandplaats Nee 0 1 0 

Regiotaxi Ja 1 1 1 

Aanwezigheid Kiss & Ride Nee 1 1 1 

Subtotaal  2 3 2 

     

EINDSCORE  29,83 40 18,33 
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Figuur 29 Multicriteria analyse Vorden 
Vorden Feiten Score Max score Standaard 

score 

    Score/maximale 

haalbare score 

     

Kwaliteit ontsluitende stelsel       

Frequentie van de bus     

Bus 193a 90 minuten 0 4 0 

Bus 193b 90 minuten 0 4 0 

Bus 51a 30 minuten 2 4 0,5 

Bus 51b 30 minuten 2 4 0,5 

Lijndichtheid  5 % 0,05 1 0,05 

Haltedichtheid 1,13 km 2 2 1 

Is de lijn stabiel Ja 1 1 1 

Subtotaal  7,05 24 3,05 

     

Kwaliteit verbindende stelsel      

Frequentie van de trein 30 minuten 2 4 0,5 

Lijndichtheid 50% 0,5 1 0,5 

Haltedichtheid 7500m 0 2 0 

Is de lijn stabiel ja 1 1 1 

Subtotaal  3,5 8 2 

     

Kwaliteit voorzieningen overstap      

Aanwezigheid roltrappen Nee 0 1 0 

Aanwezigheid liften Nee 0 1 0 

Aanwezigheid hellingbaan Ja 1 1 1 

Aanwezigheid overdekte wachtruimte Ja 1 1 1 

Geïntegreerd ticketing aanwezig Nee 0 1 0 

Actuele vertrektijden Nee 0 1 0 

Vertrekstaat van bussen en treinen Ja 1 1 1 

Overzicht lijnen die stations bedienen Ja 1 1 1 

Herkenbare lijnen met kleur of nummer Ja 1 1 1 

Subtotaal  5 9 5 

     

Kwaliteit van overstap      

Gecoördineerd overstappen  Nee 0 1 0 

Afstand overstaphalte max 400m Ja 1 1 1 

Graad(aantal directe verbindingen) 5 1 1 1 

Aantal haltes dat direct bediend wordt  9,25% 0,0925 1 0,0925 

Subtotaal  2,0925 4 2,0925 

     

Kwaliteit bereikbaarheid per fiets      

Aanwezigheid fietsstalling Ja 1 1 1 

Nabijheid dorp of stad 4 km fietsen Ja 1 1 1 

Mogelijkheid om fiets te huren Nee 0 1 0 

Aanwezigheid bewaakte fietsenstalling Ja 1 1 1 

Subtotaal  3 4 3 

     

Kwaliteit ophalen/afzetten per auto     

Aanwezigheid taxistandplaats Nee 0 1 0 

Regiotaxi Ja 1 1 1 

Aanwezigheid Kiss & Ride Nee 0 1 0 

  1 3 1 

     

EINDSCORE  35,75 53 16,14 
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Figuur 30 Gedetailleerd plattegrond station Aalten 

 

 

Bron: maps.google.nl (2013) 

 

Figuur 31 Gedetailleerd plattegrond station Lievelde 

 

 

Bron: maps.google.nl (2013) 
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Figuur 32 Gedetailleerd plattegrond station Ruurlo 

 

 

Bron: nl.google.maps (2013) 

 

Figuur 33 Gedetailleerd plattegrond station Terborg 

 

 

Bron: nl.google.maps (2013) 
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Figuur 34 Gedetailleerd plattegrond station Terborg 

 

 

Bron: maps.google.nl (2013) 

Figuur 35 Gedetailleerd plattegrond station Vorden 

 

 

Bron: maps.google.nl (2013) 

 

 


