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Samenvatting (NL) 

Regiopoorten, grootschalige P&R voorzieningen met een weidefunctie, zijn een voorbeeld van de 

transportknopen benodigd in multimodaal transport. Belangrijkste doel van de regiopoorten is het verbeteren van 

de bereikbaarheid van een stad of regio. Dit doel wordt getracht te bereiken door mensen, ongeveer in het 

midden van hun reis te verleiden tot een multimodale overstap. Rondom regiopoorten bestaan veel 

onduidelijkheden, hetgeen geïllustreerd wordt door het feit dat de NS het concept reeds sterk veranderd heeft. De 

stadsregio Arnhem Nijmegen gaat vooralsnog door met het concept, waarvan Zevenaar Oost het meest 

vergevorderd is, maar ook bij de stadsregio bestaan inmiddels steeds meer twijfels rondom de effectiviteit. Dit 

heeft geleid tot de volgende probleemstelling: in hoeverre en onder welke condities dragen regiopoorten bij aan 

het verbeteren van de bereikbaarheid en hoe kan deze bijdrage vergroot worden?  

 Multimodaal transport is een vorm van transport die ingeschaald kan worden tussen de auto en het 

openbaar vervoer. Centrale gedachte is dat de positieve eigenschappen van de auto en het openbaar vervoer 

benut worden, terwijl de negatieve eigenschappen vermeden worden.  In geval van de regiopoort betekent dit,  

theoretisch beredeneerd, dat de auto (en in mindere mate de fiets) wordt gebruikt in de eerste fase van de reis, 

waar het openbaar vervoer door voortransport niet kan concurreren. Het openbaar vervoer wordt juist benut in het 

tweede (en laatste) gedeelte van de reis, waar de auto minder aantrekkelijk is door congestie en 

parkeerproblematiek. Dit resulteert in een betere bereikbaarheid, doordat het multimodale alternatief beter kan 

concurreren met de auto in vergelijking tot het openbaar vervoer. Bereikbaarheid wordt daarom gedefinieerd als 

de reistijd- en reiskostenverhouding tussen de beschikbare alternatieven (modaliteiten). Deze verhouding wordt 

bepaald door de verplaatsingsfactor (VF factor) voor en na realisatie van de regiopoort te berekenen. De VF 

factor wordt op de volgende manier berekend: 

                                     
                                    

                        
 

 

                                   
                                            

                        
 

 

Reistijd en reiskosten worden geïntegreerd in één reistijdeenheid. Hierbij wordt uitgegaan van een value-of-time 

matrix, waarin €10 reiskosten gelijk staat aan 1 uur reistijd. VF factoren worden berekend naar de meest 

voorkomende (postcode-4) bestemming van (potentiële) gebruikers van de regiopoort. 

Figuur 1: Berekening van de VF factoren. 

De VF factoren worden berekend voor drie cases: Barneveld Noord, Veenendaal De Klomp en Zevenaar Oost. 

Door deze VF factoren vervolgens te koppelen aan het keuzegedrag van (potentiële) gebruikers van regiopoorten 

kan niet alleen een toekomstverwachting ten aanzien van het P&R gebruik van Zevenaar Oost worden 

uitgesproken, maar ontstaan tevens VF curven voor multimodaal transport. Deze VF curven zijn te vergelijken 

met de bestaande VF curve voor de reistijdverhouding tussen het openbaar vervoer en de auto.  

Het gebruik van regiopoorten is wisselend, de bezettingsgraad varieert tussen 39% en 83%. Eenduidiger 

is het beeld voor wat betreft de herkomst en bestemming van de (potentiële) gebruiker. Ongeveer 80% van de 

gebruikers is woonachtig op minder dan 5 kilometer van de regiopoort. Deze beperkte afstand met de access 

mode sluit aan bij de karakteristieken van multimodaal transport. Hetgeen eveneens geldt voor de gemiddelde 

afstand die met egress mode (natransport) wordt afgelegd (<1km). Meest populaire bestemming is in alle 

gevallen (het centrum van) de dichtstbijzijnde grote stad gelegen op de corridor. Ook dit is logisch te verklaren: 

 Ten eerste hebben deze gebieden over het algemeen de meeste werkgelegenheid, hetgeen aansluit bij 

het woon-werk motief dat de meeste gebruikers van regiopoorten hebben; 

 Ten tweede is voor deze gebieden ook de VF factor relatief gunstig. 
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In vergelijking met traditionele stations maken relatief veel keuzereizigers, als gevolg van de ligging, gebruik van 

regiopoorten. Het kleine percentage captives zijn over het algemeen studenten. Direct gevolg van deze 

verhouding is dat regiopoorten moeten voldoen aan strengere eisen met betrekking tot de VF factor. Een factor 

boven de 1,5 is onacceptabel in plaats van 2,0 in de traditionele VF curve).  

 Het toevoegen van een regiopoort (infrastructuur) aan het netwerk, resulteert in veranderingen in het 

keuzegedrag van maximaal 40% van de potentiële reizigers. Minstens 60% maakt dus, ongeacht reistijd en/of 

reiskosten, geen gebruik van het multimodale alternatief. De opgetreden veranderingen in het keuzegedrag 

kunnen worden ingedeeld in vier reizigerseffecten: 

 Induced (8%): extra gegenereerd verkeer dat voorheen de reis niet maakte; 

 Diverted  (33%): verkeer dat voorheen gebruik maakte van een ander station; 

 Transferred (35%): verkeer dat voorheen gebruik maakte van een andere modaliteit;   

 Overige (24%): verkeer dat de regiopoort gebruikt voor andere doeleinden, zoals oneigenlijk gebruik.   

De realisatie van regiopoorten resulteert in een verbetering van de bereikbaarheid, doordat de gemiddelde VF 

factor na realisatie met 0,1 daalt naar 1,27. Deze bereikbaarheidsverbetering is (bijna) volledig het gevolg van 

een daling van de reistijd, de reiskosten hebben juist een sterk nivellerend effect, omdat deze nauwelijks 

verschillen tussen de verschillende modaliteiten. De bereikbaarheidsverbetering verschilt sterk per postcode-4 

gebied. Postcode-4 gebieden met concurrerend openbaar vervoer profiteren nauwelijks, terwijl postcode-4 

gebieden zonder concurrerend openbaar vervoer juist wel profiteren. In totaal zijn er dus drie condities die het 

gebruik van regiopoorten bepalen:  

 VF factor: inclusief subfactoren zoals congestie, toegangswegen en punctualiteit die deze factor 

beïnvloeden; 

 (Relatieve) Afstand tot de regiopoort: reizigers woonachting op meer dan 5 kilometer van de regiopoort 

overwegen nauwelijks deze te gebruiken; 

 Beschikbaarheid concurrerend openbaar vervoer: reizigers kiezen voor de dichtstbijzijnde 

transportknoop om over te stappen tussen modaliteiten.  

Op basis van deze condities is besloten vier VF curven voor multimodaal transport te realiseren, waaruit 

Zevenaar Oost een potentie van 114 P&R gebruikers naar Arnhem toegewezen krijgt: 

 

Figuur 2: VF curven 

Om de VF curven daadwerkelijk te kunnen toepassen voor het bepalen van vervoerwaarden is extra onderzoek 

vereist, doordat niet voor iedere categorie een adequate hoeveelheid data beschikbaar was. Voor wat betreft de 

regiopoorten resulteert dit onderzoek in drie concrete aanbevelingen: 

 Inzetten op gebruiksgerichte P&R met een herkomstfunctie; 
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 Locatie afstemmen op de afstand die de doelgroep (potentiële reizigers) moet afleggen tot de regiopoort, 

alsmede de beschikbaarheid van concurrerend openbaar vervoer. 

 Inzetten op een fijnmazig P&R netwerk.  

Deze aanbevelingen zijn een logisch gevolg uit de meest belangrijke conclusie van dit onderzoek: een regiopoort 

is  geen regiopoort.  
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Summary (ENG) 

Region gateways (regiopoorten), large P&R facilities with a field functionality, are an example of the ‘hubs’ 

needed for multimodal transport. Primary goal of the region gateways  is an improvement of the accessibility of a 

city or region. This goal is achieved by tempting people to change their travel behaviour, by making a multimodal 

transfer approximately halfway in their trip. There are a lot of ambiguities surrounding region gateways, which can 

be illustrated by the fact that the Dutch National Railways (NS) already made significant changes in the concept. 

The Arnhem Nijmegen City Region is yet continuing with the concept, of which Zevenaar East is the most 

developed example. However, also at the City Region more questions are being raised about its effectiveness. 

This has resulted in the main research question: to which extent and under which conditions  do region gateways 

contribute to an improvement of the accessibility and how can this contribution be enlarged? 

 Multimodal transport is a form of transport, which can be scaled between car and public transport. Core 

idea is that the positive aspects of the car and public transport are used, while the negative aspects are avoided. 

In case of the region gateway this means, at least in theory, that the car (or in a lesser extent the bicycle) is used 

in the first stage of the trip where public transport can’t compete as a consequence of the access mode. While 

public transport is used in the second (and final) stage of the trip, where the car is less attractive due to 

congestion and parking problems. This eventually improves the accessibility, because the multimodal alternative 

competes better with the car than public transport. Accessibility will therefore be defined as the combined travel 

time and travel cost ratio between the available alternatives (modalities). This ratio will be determined by 

calculating the transport factor (VF ratio) before and after realization of the region gateway. The VF ratio is 

calculated in the following way: 

                                           
                                         

                            
 

 

                                          
                                                    

                            
 

 

Travel time and travel costs are integrated into one travel time unity. To achieve this, a value of time matrix is 

used where €10 is equivalent to 1 hour travel time. VF ratio’s are calculated to the most popular destination (by 

zip code) of (potential) users from the region gateway.  

Figuur 3: Calculation of the VF ratio. 

The VF ratio will be calculated for three cases: Barneveld North, Veenendaal De Klomp and Zevenaar East.  By 

coupling these ratios to the modality choices from (potential) users from region gateways, a forecast can be made 

for the P&R-usage of Zevenaar East. At the same time VF curves for multimodal transport are constructed, 

comparable to the traditional VF curve which is used to determine the ratio between public transport and the car.  

The usage of region gateways is variable, the occupancy rate fluctuates between 39% and 83%. More 

unambiguously are the origins and destinations of (potential) users. About 80% of the users is living within 5 

kilometers of the region gateway. This limited distance covered with the access mode corresponds with the 

characteristics of multimodal transport. The same is true for the average distance covered by the egress mode 

(<1km). Most popular destination is in all cases the nearest city (center) situated at the corridor, which can be 

explained for two reasons: 

 First, these areas have the biggest employment, which is in line with the travel purpose of most people: 

work.  

 Second, the VF ratio for these areas is (very) favourable.  

Because of the location of the region gateways, compared to traditional stations, a lot of choice travelers use 

region gateways. The low amount of captives that remain are generally students. A direct consequence of this, is 
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that region gateways have to cope with higher demands regarding the VF ratio. A ratio above 1,5 is unacceptable, 

compared to 2,0 in the traditional VF ratio. 

 As a result of adding the region gateway (infrastructure) to the transport network, 40% of the potential 

users are willing to change their travel behaviour. This also means that 60% doesn’t consider this change, 

regardless of travel time and/or costs. The changes in travel behaviour that do occur can be classified in four 

categories: 

 Induced (8%): traffic that didn’t make the trip before the opening of the region gateway; 

 Diverted (33%): traffic that formerly used another station; 

 Transferred (35%): traffic that formerly used another modality;   

 Other (24%): traffic that uses the region gateway for other purposes, like parking for a nearby company.  

Region gateways do contribute to an improvement of the accessibility. The average VF ratio drops with 0,1 to 

1,27. This contribution can be attributed (almost) completely to the decrease in travel time, travels costs however 

have a strong leveling effect because the costs don’t differ a lot between the available modalities. The 

improvement of accessibility also differs a lot. Zip codes where competitive public transport is available don’t 

profit, while zip codes without do profit a lot. This means there are three conditions that influence the usage of 

region gateways: 

 VF ratio: including sub factors like congestion, access roads and punctuality that influence travel time 

and travel costs; 

 (Relative) Distance to region gateway: people living more than 5 kilometers away from the region 

gateway hardly consider using it; 

 Available competitive public transport: people will use the closest transport node to switch between 

modalities.  

On basis of these conditions is decided to create four VF curves for multimodal transport, which calculate a 

potential of 114 P&R-users travelling to Arnhem using the future region gateway Zevenaar East.  

 

Figuur 4: VF curves 

Before the VF curves really can be used to determine the transport values (potential), additional research is 

required.  This is necessary, because an adequate amount of data wasn’t available for every category. In terms of 

region gateways, this research results in three recommendations: 

 Set it on P&R with a origin functionality (more effective) focused on the user, instead of region gateways; 

 Adapt the location on the distance to potential users and the availability of competitive public transport; 

 Set in on a dense P&R network.   

These recommendations are the result from the most important conclusion of this research: the region gateway 

isn’t functioning as a region gateway.  
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1. Introductie 

1.1 Aanleiding 

De stadsregio Arnhem Nijmegen (hierna: stadsregio) is een WGR+ regio met grote ambities. Het doel is na de 

Randstad, de sterkste economische regio van Nederland te zijn door de economische potenties van de regio 

volledig te benutten (Stadsregio Arnhem Nijmegen, 2005).  De bereikbaarheidsproblematiek in de stadsregio 

staat uiteraard haaks op deze ambities, hetgeen door de stadsregio zelf erkend wordt in de Regionale Nota 

Mobiliteit (hierna: ReNoMo), waarin gesteld wordt dat: ‘een robuust en samenhangend mobiliteitssysteem, met 

als belangrijkste doel het verbeteren van de bereikbaarheid, de basis vormt voor het benutten van de 

economische potentie(s) van de regio’ (Stadsregio Arnhem Nijmegen, 2007 & 2011).   

De bereikbaarheidsproblematiek, hetgeen zich uit in mobiliteitseffecten als congestie en 

parkeerproblematiek, is voor een belangrijk deel terug te leiden naar de permanente toename in automobiliteit 

(Banister et al., 2000). Waar het aantal reizigerskilometers afkomstig van andere modaliteiten, met uitzondering 

van de trein als gevolg van invoering van de Studenten Ov-jaarkaart, nauwelijks groeit, is het aantal 

reizigerskilometers met de auto in de periode 1970-2000 verdubbeld. Deze toename is te verklaren door een 

drietal type factoren, te weten (Meurs, 2003):  

1. Bevolkingsfactoren (50%): bevolkingsgroei, toename arbeidsmarktparticipatie en gezinsverdunning. 

2. Economische factoren (25%): toenemende welvaart met gevolg stijging bezit tweede auto. 

3. Ruimtelijke- en mobiliteitsfactoren (25%):  stedelijke expansie en uitbreiding van infrastructuur.  

De bereikbaarheidsproblematiek heeft echter niet alleen mobiliteitseffecten tot gevolg. Het meest belangrijk zijn 

de economische effecten, een samenhang die ook terugkomt in de ReNoMo. Een verslechter(en)de 

bereikbaarheid leidt immers tot een verslechterende concurrentiepositie en vestigingsklimaat (van Winden, 2005). 

Hiermee daalt de aantrekkelijkheid van de stadsregio voor zowel (potentiële) inwoners,  bezoekers, bedrijven en 

investeerders (Meek et al., 2008; Parkhurst & Stoke, 1994), hetgeen resulteert in economische schade. Ook de 

ruimtelijke kwaliteit van de stadsregio staat onder druk als gevolg van de bereikbaarheidsproblematiek. Een 

dalende luchtkwaliteit en een toename van geluidsoverlast zijn hiervan de bekendste voorbeelden (Bos, 2004; 

Europese Commissie, 1995).  

 De bereikbaarheidsproblematiek is geen nieuw thema. Vanaf de jaren 1950 waren initiële strategieën  

om de problematiek op te lossen het creëren van extra infrastructuur in de vorm van wegen en 

parkeervoorzieningen (Bos, 2004). In de realiteit bleek al snel dat deze strategie op de lange termijn niet te 

handhaven was. Niet alleen is de ruimte, zeker in binnensteden beperkt, tegelijkertijd kost het aanleggen van al 

deze infrastructuur teveel geld en is de toename in automobiliteit simpelweg niet bij te houden. Vervolgens 

verschoof de focus richting het veranderen van de modal-split. Hoogwaardig openbaar vervoer (hierna: HOV) en 

de fiets moesten een volwaardig alternatief bieden voor de auto, hetgeen zou leiden tot een dalende 

automobiliteit en een toenemende bereikbaarheid. Ook voor het beter benutten van de auto door carpoolen was 

een belangrijke rol weggelegd (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2001). Ook deze strategie bleek niet 

afdoende, doordat het veranderen van het keuzegedrag van de reiziger (en dus de modal-split) lastig te 

realiseren blijkt, zeker op de korte termijn. Op langere termijn is een verandering in de modal-split 

waarschijnlijker, maar zo lang kan de bereikbaarheidsproblematiek vaak niet wachten. Overheden hebben zich 

sindsdien gericht op meer direct implementeerbare strategieën (Bos, 2004). Een meer efficiënt gebruikt van 

infrastructuur in het algemeen, het uitbreiden van infrastructuur waar nodig en het verbeteren van multimodaal 

transport zijn de meest actuele strategieën. Ook de stadsregio heeft deze strategieën geïmplementeerd.  

 Multimodaal transport is een alternatief voor het unimodale autotransport. De centrale gedachte achter 

multimodaal transport is dat de voordelen van iedere modaliteit benut worden, terwijl de nadelen van iedere 
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modaliteit vermeden worden (Bos, 2004; Bos et al., 2004; Bovy, 2003; Verhoeven, 2006). In de meeste gevallen 

betekent dit: enerzijds wordt het (publiek) openbaar vervoer benut in (dichtbevolkte) stedelijke gebieden, 

gebieden waar de auto juist hinder ondervindt van congestie en parkeerproblematiek. Anderzijds wordt de auto 

benut in (dunbevolkte) landelijke gebieden, gebieden waar het openbaar vervoer juist onrendabel is gezien de 

geringe vraag. Uiteindelijk moet dit leiden tot een vermindering van de negatieve externe effecten en belangrijker: 

een verbetering van de bereikbaarheid, doordat de auto minder (ver) gebruikt wordt en anderzijds het gebruik van 

het openbaar vervoer toeneemt, althans zo luidt de theoretische redenatie.  

 Multimodaal transport vereist transportknopen om over te stappen tussen de verschillende modaliteiten. 

Park and Ride (hierna: P&R) faciliteiten zijn hiervan het meest bekende voorbeeld. P&R’s vormen echter geen 

homogene groep (Meek et al., 2010), er kan onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten P&R’s, elk met 

hun eigen kenmerken, doelen en faciliteiten. De stadsregio wil, naast de bestaande kleinschalige P&R, ook gaan 

inzetten op grootschalige P&R: de regiopoorten. Het regiopoorten-concept komt voort uit het gelijknamige 

concept van de NS, hetgeen in de periode 2008-2010 ontwikkeld is (Maartens, 2008; Maartens, 2010). Het doel 

hiervan is mensen van de snelweg af te vangen en hun reis naar de bestemming verder voort te zetten met het 

openbaar vervoer (Maartens, 2008). Op deze manier neemt de congestie af, ontstaat er minder druk op de 

parkeervoorzieningen in de binnensteden en verbetert de bereikbaarheid.  

In de praktijk bestaan echter twijfels rondom de effectiviteit van P&R en regiopoorten ten aanzien van het 

verbeteren van de bereikbaarheid (Meek, et al., 2010). Niet voor niets is het concept P&R ook al door de jaren 

heen geëvolueerd en is het originele regiopoorten-concept al gewijzigd door de NS (Maartens, 2010). De 

positieve bijdrage aan de bereikbaarheid staat dus ter discussie. Jongste hypothese is het feit dat P&R weliswaar 

benut wordt, maar dat het hier de lokale bevolking betreft en dat nauwelijks reizigers van de snelweg afgevangen 

worden, hetgeen wel het doel is van een regiopoort (NS Reizigers, 2009).  

 Het succes van multimodaal transport en dus ook van een regiopoort is van vele factoren afhankelijk. De 

evolutie van P&R door de jaren heen heeft uiteindelijk immers ook de huidige vorm (gedachtes) over P&R 

vormgegeven. Enerzijds bestaan interne randvoorwaarden waaraan een P&R moet voldoen, wil men er 

daadwerkelijk gebruik maken. Gedacht kan hierbij worden aan criteria als de kwaliteit van de P&R of van het 

aanvullend openbaar vervoer (Bos, 2004). Anderzijds bestaan ook externe randvoorwaarden die van invloed zijn 

op de bijdrage van P&R aan het verbeteren van de bereikbaarheid. Hierbij kan gedacht worden aan congestie op 

toegangswegen naar de bestemming en flankerend parkeerbeleid. Het belangrijkste blijft echter de deur-tot-deur 

reistijd (hierna: reistijd) en reiskosten verhouding tussen de multimodale reis en de unimodale reis. De VF factor 

(verplaatsingsfactor), die de verhouding tussen de reistijd van de auto en het openbaar vervoer bepaalt, bestaat 

voor multimodaal transport (nog) niet. De VF factor maakt een inschatting van het keuzegedrag van de reiziger. 

Onder welke omstandigheden maakt men gebruik van een regiopoort en wanneer juist niet?  

De eerste regiopoort van de stadsregio, Zevenaar-Oost, bevindt zich momenteel nog in de 

planvormingfase. Deze regiopoort maakt onderdeel uit van de planvorming rondom Zevenaar Oostpoort. Naast 

het station worden hier ook 1500 woningen en 90 hectare bedrijventerrein gerealiseerd en bestaan plannen voor 

grootschalige detailhandel. Voor het ontwikkelen van deze regiopoort is het echter voor de stadsregio, zowel om 

financiële als verkeerskundige redenen, van belang dat deze bijdraagt aan het verbeteren van de bereikbaarheid. 

Dit onderzoek tracht inzicht te geven in de bijdrage die regiopoorten leveren aan een betere bereikbaarheid en 

sluit tevens aan bij de lopende planvorming omtrent de ontwikkeling van de regiopoort Zevenaar-Oost. Idealiter 

resulteert het onderzoek in kennis die regiopoorten optimaal laat functioneren, waaronder VF curven voor 

multimodaal transport, en dus maximaal laat bijdragen aan het verbeteren van de bereikbaarheid.  

1.2 Doel-  en probleemstelling 

De centrale vraagstelling die volgt uit de bovenstaande aanleiding luidt:  
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Probleemstelling: 

In hoeverre en onder welke condities dragen regiopoorten bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid en 

hoe kan deze bijdrage vergroot worden?  

 

 

Met behulp van bovenstaande vraagstelling wordt getracht onderstaande doelstelling, conform de norm van 

Verschuren & Doorewaard (2007) opgesteld, te bereiken:  

 

Doelstelling: 

Het inzichtelijk maken in hoeverre regiopoorten bijdragen aan het verbeteren van de bereikbaarheid, door 

regiopoorten te evalueren en het keuzegedrag van (potentiële) gebruikers te analyseren en tevens inzichtelijk 

te maken hoe deze bijdrage versterkt kan worden.  

 

 

Onderbouwing doel- en probleemstelling 

De bereikbaarheid van een regio is van essentieel belang, zoals in de inleiding reeds benoemd zijn vooral de 

economische gevolgen groot, maar daarnaast spelen ook de gevolgen op de ruimtelijke kwaliteit een rol. Door 

vele factoren staat de bereikbaarheid in veel stedelijke regio’s, waaronder de stadsregio Arnhem Nijmegen, 

inmiddels onder druk. De bereikbaarheidsproblematiek uit zich vooral in congestie (op de spitstijden) en 

parkeerproblematiek.  Bereikbaarheid is een begrip dat op verschillende manieren meetbaar is (Geurs & van 

Wee, 2004) en in paragraaf 1.3 verder gedefinieerd wordt.  De bereikbaarheid staat onder druk, doordat reizigers 

in grote mate kiezen voor het unimodale alternatief en niet voor het multimodale alternatief. In theorie zorgt 

multimodaal transport voor het verbeteren van de bereikbaarheid, doordat reizigers verleid worden ergens in hun 

reis de overstap naar een andere modaliteit (in geval van regiopoorten: de trein) te maken. De regiopoort is in 

deze de overstapplaats (transportknoop) en kent als belangrijkste doel het verbeteren van de bereikbaarheid 

(Stadsregio Arnhem Nijmegen, 20111). Door de overstap neemt de congestie op wegen af, daalt tegelijkertijd de 

druk op parkeervoorzieningen en verbetert de VF factor (reistijdverhouding tussen het auto en het openbaar 

vervoer/multimodale alternatief). De VF factor wordt naast reistijd ook bepaald aan de hand van de reiskosten. 

Mochten reizigers daadwerkelijk een overstap willen maken, dan zal de reistijd binnen een bepaalde verhouding 

moeten blijven. Deze verhoudingen zijn tussen het auto en het openbaar vervoer bekend, maar voor multimodaal 

transport bestaat een dergelijke factor nog niet.  

 De bijdrage aan het verbeteren van de bereikbaarheid bevindt zich dus in de verbetering van de VF 

factor, hetgeen leidt tot een verandering in de modal-split. Individuen worden gepoogd, door het bieden van een 

aantrekkelijker multimodaal alternatief, te wisselen van modaliteit op een regiopoort. De exacte bijdrage aan de 

bereikbaarheid wordt inzichtelijk gemaakt, door de VF factoren te koppelen aan het keuzegedrag van de reiziger 

voor- en na realisatie van de regiopoort.  

Het belang van het keuzegedrag wordt benadrukt, doordat hiermee inzichtelijk gemaakt wordt of 

regiopoorten aansluiten bij de gestelde doelen. Rondom P&R en regiopoorten bestaat namelijk veel 

onduidelijkheid over de bijdrage die geleverd wordt aan het verbeteren van de bereikbaarheid. De 

mobiliteitsmaatregel zelf is tot op globaal niveau erg populair, maar het daadwerkelijke effect is minstens 

discutabel te noemen. In dit onderzoek wordt specifiek gekeken naar de bijdrage van regiopoorten, door 

bereikbaarheid te meten in VF factoren.   

 De twijfel rondom de bijdrage komt terug in de probleemstelling, doordat gekozen wordt voor een in 

hoeverre formulering. Hiermee wordt aangegeven dat enerzijds twijfel bestaat rondom de bijdrage 
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(positief/negatief/marginaal) en anderzijds, hieraan gerelateerd, ook onduidelijkheid bestaat rondom de grootte 

van deze (eventuele) bijdrage. Het laatste gedeelte van de probleemstelling ‘en hoe kan deze bijdrage vergroot 

worden’ hangt hiermee samen. Dit onderzoek gaat verder dan een analyse naar het functioneren van bestaande 

(en toekomstige) regiopoorten en moet ook verbeterpunten aandragen, zodat meer mensen de overstap op een 

regiopoort maken en de bijdrage aan het verbeteren van de bereikbaarheid vergroot kan worden. Hierbij spelen 

de in de vraagstelling benoemde condities een belangrijke rol. De condities worden geclusterd in 

kwaliteitsfactoren (regiopoort en aanvullend openbaar vervoer), locatiefactoren (regiopoort en bestemming) en 

persoonsfactoren (persoonlijke eigenschappen en contextuele factoren). Na bestudering van de literatuur worden 

uiteindelijk de overkoepelende factoren reistijd en reiskosten meegenomen, hetgeen de condities zijn die het 

keuzegedrag van mensen het meest beïnvloeden. De condities zullen nader uiteengezet worden in het 

theoretisch kader. 

 De doelstelling is tot slot een uitgewerkte vorm van de vraagstelling. Allereerst wordt gekozen voor een 

analyse van de regiopoorten, vandaar dat gekozen wordt voor de terminologie ‘het inzichtelijk maken’. Deze 

analyse wordt gemaakt door regiopoorten te evalueren, hetgeen gedaan wordt op basis van een 

documentanalyse (Barneveld Noord en Veenendaal De Klomp) en een survey (Zevenaar Oost). Tegelijkertijd 

speelt ook het keuzegedrag van de reiziger een belangrijke rol. Het is immers dit keuzegedrag dat bepaalt of een 

individu al dan wel of niet gebruik gaat maken van een regiopoort. Deze twee ‘sporen’ bepalen samen de bijdrage 

die een regiopoort levert aan het verbeteren van de bereikbaarheid. Het versterken van deze bijdrage komt weer 

overeen met het laatste gedeelte van de probleemstelling: welke condities kunnen ervoor zorgen dat de bijdrage 

van een regiopoort vergroot wordt? De laatste vervolgstap die in dit onderzoek gezet wordt is het bepalen van de 

toekomstverwachting ten aanzien van het P&R gebruik van de regiopoort Zevenaar-Oost, de eerste regiopoort 

die door de stadsregio zelf ontwikkeld wordt, op basis van de opgestelde VF curven.  

1.3 Begripsbepaling 

Bijdragen: de mate waarin een regiopoort de bereikbaarheid, gemeten in de VF factor (opgebouwd uit reistijd en 

reiskosten) verbetert. De bijdrage wordt gemeten per postcode-4 gebied naar de meest populaire 

bestemmingslocatie van een regiopoort in de ochtendspits.  

Bereikbaarheid: reistijd- en reiskostenverhouding, gemeten in VF factoren per postcode-4 gebied in de 

ochtendspits, zowel voor- als na realisatie van de regiopoort. De VF factor wordt bepaald op basis van de 

aantrekkelijkheid (A) van de drie beschikbare modaliteiten (auto, openbaar vervoer en multimodaal).  In de 

aantrekkelijkheid worden reistijd en reiskosten meegenomen, omdat dit de belangrijkste factoren zijn (nadere 

toelichting in paragraaf 2.3.2). Hoe kleiner de VF verhouding, des te beter concurreert multimodaal transport met 

het unimodale alternatief en hoe meer bijgedragen kan worden aan een verbetering van de bereikbaarheid. 

                                                      
                   

      
 

 

                                                    
                           

      
 

A = Aantrekkelijkheid, reistijd + reiskosten (uitgedrukt in reistijdeenheid).  

Reistijd wordt gemeten van deur-tot-deur.  

Formule 1: VF factoren voor- en na realisatie regiopoort. 

Condities: factoren die van invloed zijn van het gebruik van een regiopoort. Deze factoren hebben betrekking op 

de (interne) kwaliteit van de regiopoort zelf, de (externe) kwaliteit van het aanvullend openbaar vervoer, de keuze 

tussen de verschillende (beschikbare modaliteiten), persoonlijke kenmerken en contextuele kenmerken. 

Uiteindelijk worden de factoren die meegenomen worden geclusterd in twee overkoepelende factoren: reistijd en 

reiskosten.  
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Regiopoort: grootschalige P&R locaties waar overgestapt kan worden op de trein. De NS heeft het regiopoorten-

concept geïntroduceerd (Maartens, 2008) en benoemde daarbij de volgende locaties: Barneveld Noord, Best, 

BleiZo (Rotterdam), Breukelen, Geldermalsen, Hoorn, Lage Zwaluwe, Lelystad Zuid, Nieuw Vennep, Nijkerk 

Corlaer, Veenendaal De Klomp en Weert. De stadsregio heeft dit concept vervolgens zelf doorontwikkeld, waarbij 

een viertal locaties tot regiopoort benoemd zijn: Elst, Ressen, Wijchen West en Zevenaar Oost (Stadsregio 

Arnhem Nijmegen, 20111). Ressen en Wijchen West worden momenteel (nog) niet onderzocht, Elst en Zevenaar 

Oost verkeren  in de planvormingfase. De casusselectie wordt in paragraaf 3.2 nader toegelicht.  

1.4 Deelvragen 

Om de probleemstelling (hoofdonderzoeksvraag) te beantwoorden, zijn tevens de volgende onderzoeksvragen 

geformuleerd die beantwoord worden: 

1. Wat is het gebruik van regiopoorten en wie is deze gebruiker? 

In deze onderzoeksvraag wordt gekeken naar het gebruik van de regiopoorten (absolute aantallen en 

bezettingsgraad) en naar de kenmerken van deze gebruiker.  De kenmerken van de gebruiker zijn essentieel om 

de overstap naar het multimodale alternatief zo goed mogelijk te faciliteren. Na beantwoording van deze 

onderzoeksvraag is inzicht verkregen in de gebruikers van de regiopoorten en kunnen tevens de in het vervolg 

van het onderzoek berekende VF factoren gekoppeld worden aan de gebruikersdata uit deze onderzoeksvraag.    

2. In welke mate leidt een Regiopoort tot een overstap van de auto (unimodaal) naar multimodaal transport 

en onder welke voorwaarden? 

Deze onderzoeksvraag is gericht op het vergelijken van het keuzegedrag van de reiziger, op basis van de 

aantrekkelijkheid van de modaliteiten,  voor- en na realisatie van de regiopoort. Daarnaast wordt gekeken naar de 

(rand)voorwaarden die van invloed zijn op dit keuzegedrag. Na beantwoording van het eerste gedeelte van deze  

onderzoeksvraag zijn de VF factoren voor de verschillende modaliteiten per postcode-4 gebied gegenereerd.  

3. Wat is de toekomstverwachting ten aanzien van het P&R gebruik van de regiopoort Zevenaar Oost? 

Door de VF factoren te koppelen aan de gebruikersdata (het keuzegedrag van de reiziger), worden VF curven 

voor multimodaal transport geconstrueerd. De potentie van station Zevenaar Oost wordt vervolgens bepaald door 

de VF curven te koppelen aan het aantal reizen dat vanuit de postcode-4 gebieden over de corridor naar Arnhem 

plaatsvindt. Door deze koppeling ontstaat een toekomstverwachting voor wat betreft het P&R gebruik van 

Zevenaar Oost naar Arnhem. De keuze voor de P&R, alsmede voor Arnhem als bestemming, in plaats van een 

volledige stationspotentie vormt een afbakening in dit onderzoek, als gevolg van databeperkingen.  

1.5 Relevantie 

Wetenschappelijke relevantie 

Omtrent de bijdrage van P&R, regiopoorten in het bijzonder, aan het verbeteren van de bereikbaarheid blijven 

onduidelijkheden bestaan in de literatuur. De wetenschappelijk beredeneerde overstap van unimodaal naar 

multimodaal wordt in de praktijk nauwelijks gemaakt, waardoor de invloed van P&R op het verbeteren van de 

bereikbaarheid als marginaal wordt ingeschat. Hierbij moet wel worden aangetekend dat, zeker buitenlands, 

onderzoek zich vooral richt op bus-based P&R locaties, terwijl regiopoorten juist voorbeelden  zijn van train-based 

P&R locaties. De potentie van regiopoorten laat zich dus lastig voorspellen, mede door het feit dat het 

daadwerkelijke keuzegedrag van de reiziger vaak afwijkt ten opzichte van het geprognosticeerde keuzegedrag. 

De wetenschappelijke relevantie van deze thesis zit hem in het feit dat theorie en praktijk gecombineerd 

worden in het bepalen van de bijdrage aan de bereikbaarheid en de VF curve voor multimodaal transport. Deze 

VF curve, die al wel bestaat voor de verhouding tussen auto en openbaar vervoer, is een mogelijke aanzet tot 

een nieuwe en meer betrouwbare methode om de (P&R-) potentie van regiopoorten te bepalen. Vooral omdat 
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vraagtekens bestaan rondom de huidige methodieken. De VF curve vormt dus een meerwaarde voor de 

wetenschap en benadrukt de wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek.   

 

Maatschappelijke relevantie 

De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is groot. De bereikbaarheid van een stad is van grote invloed 

op de maatschappij, met als belangrijkste gevolgen de economische- en leefomstandigheden in een gebied. Een 

onbereikbare stad kan immers voor (potentiële) inwoners, bezoekers, bedrijven en investeerders een reden zijn 

om zich niet te vestigen met alle gevolgen van dien. P&R is een populaire mobiliteitsmaatregel die deze 

problematiek tracht op te lossen, waarvan het regiopoorten-concept een specifieke uitwerking is. Mochten 

regiopoorten succesvol blijken in het verbeteren van de bereikbaarheid (bijvoorbeeld door het creëren van de 

juiste condities), dan is dit van invloed op alle bovenbeschreven effecten en dus ook op de ruimtelijke inrichting. 

Mensen en bedrijven kunnen zich op meerdere plaatsen vestigen en steden kunnen anders concurreren, het zijn 

slechts een paar maatschappelijke relevante gevolgen. De maatschappelijke relevantie wordt verder vergroot, 

doordat het onderzoek meedraait in de lopende planvorming rond de ontwikkeling van Zevenaar-Oostpoort. 

Idealiter leidt het onderzoek tot meer realistische prognoses omtrent het potentiële P&R gebruik van deze 

regiopoort.  

 
Planologische relevantie 

Dit onderzoek is planologisch zeer relevant. De relevantie is terug te leiden naar de causale relatie tussen 

bereikbaarheid enerzijds en de economische effecten en gevolgen op de ruimtelijke kwaliteit anderzijds. De 

planologische relevantie komt hiermee vrijwel overeen met de maatschappelijke relevantie.  

1.6 Leeswijzer 

Het theoretisch kader (hoofdstuk 2) van dit onderzoek richt zich allereerst op het begrip bereikbaarheid. 

Bereikbaarheid is multi-interpretabel en kan op verschillende wijze geoperationaliseerd worden. Duidelijk is wel 

bereikbaarheidsproblematiek, ongeacht operationalisatie, als iets negatiefs ervaren wordt. De economische 

gevolgen, alsmede de gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit zijn groot. Na een zeer kort historisch perspectief van 

verschillende mobiliteitsmaatregelen om de bereikbaarheidsproblematiek te verbeteren verschuift de focus 

richting multimodaal transport. Multimodaal transport gaat uit van een soort hub-and-spoke systeem. De hub’s 

worden hierin gevormd door transportknopen, waarvan P&R het meest bekende voorbeeld is. De focus verschuift 

hierin al snel van P&R in het algemeen naar de specifieke regiopoorten, zoals benoemd door de NS en 

stadsregio. De stadsregio wil een viertal regiopoorten te realiseren, waarvan Zevenaar Oost het meest concreet 

is. Vanuit dit theoretisch kader ontstaan vervolgens een aantal hypothesen, alsmede een conceptueel model. 

Deze hypothesen worden vervolgens getoetst door middel van de drie geformuleerde onderzoeksvragen, die op 

hun beurt bijdragen aan het beantwoorden van de probleemstelling. De deelvragen kennen ook een specifieke 

opbouw. Onderzoeksvraag 1 (hoofdstuk 4) richt zich op het gebruik en de gebruiker van de regiopoorten. 

Onderzoeksvraag 2 (paragraaf 5.1) gaat vervolgens verder in op de gebruiker. Wordt de theoretisch 

beredeneerde overstap van unimodaal naar multimodaal daadwerkelijk gemaakt? Het keuzegedrag, op basis van 

de opgestelde VF factoren, wordt hier voor- en na realisatie van de regiopoort in beeld gebracht. 

Onderzoeksvraag 3 (paragraaf 5.2) is gericht op het creëren van de VF curven en deze vervolgens toe te passen 

voor de P&R toekomstverwachting van de regiopoort Zevenaar Oost. Hoofdstuk 6 wordt tot slot gevormd door 

een beantwoording van de probleemstelling, hetgeen leidt tot conclusies en aanbevelingen. Het onderzoek wordt 

afgesloten met een kritische reflectie en aanzet tot vervolgonderzoek.  
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2. Theoretisch kader 

Het theoretisch kader start met een verkenning naar het concept van bereikbaarheid. Bereikbaarheid is multi-

interpretabel, hetgeen een onderbouwde definitie en operationalisatie noodzakelijk maakt. De bereikbaarheid 

wordt geanalyseerd naar aanleiding van de verschillende componenten en bereikbaarheidsmaten, zoals 

voorgesteld  door Geurs en van Wee (2004). Na het conceptualiseren van bereikbaarheid verschuift de focus 

naar multimodaal transport, de huidige strategie van overheden om de bereikbaarheidsproblematiek aan te 

pakken, nadat initiële strategieën niet bleken te werken. Eén van de belangrijkste vereiste aan multimodaal 

transport zijn de transportknopen (overstappunten). P&R, waarvan regiopoorten een specifieke uitgewerkte vorm 

is, is een voorbeeld van een transportknoop, hetgeen in het vervolg van dit theoretisch kader aan bod komt. Tot 

slot verschuift de focus naar het keuzegedrag van de reiziger en de factoren die dit keuzegedrag beïnvloeden. 

Alleen zo is het mogelijk de bijdrage aan het verbeteren van de bereikbaarheid van regiopoorten te bepalen. Het 

theoretisch kader wordt afgesloten met een conceptueel model en hypothesen.  

2.1 Bereikbaarheid 

2.1.1 Definiëring bereikbaarheid 

Bereikbaarheid is een begrip dat in de literatuur op verschillende wijze geïnterpreteerd, gedefinieerd en 

geoperationaliseerd wordt. De invloed van de regiopoorten op de bereikbaarheid staat centraal in dit onderzoek, 

maar vraag is hoe bereikbaarheid gedefinieerd wordt. Hansen (1959) beschrijft bereikbaarheid als ‘the potential 

opportunities for interaction’, Dalvi en Martin (1976) noemen bereikbaarheid ‘the ease with which any land-use 

activity can be reached from a location using a particular transport system’. Meer recentelijk wordt de invloed van 

bereikbaarheid op de maatschappij benadrukt, doordat gekeken wordt naar de participatiemogelijkheden aan 

activiteiten van individuen. Hoe meer locaties binnen acceptabele tijd en kosten bereikt kunnen worden, des te 

hoger de mogelijkheden tot interactie (meer tijd- en of geld beschikbaar, waardoor meer mogelijk wordt) en het 

aantal activiteiten waaraan deelgenomen kan worden (Geurs & van Wee, 2004; Handy & Niemeier, 1997).  De 

bereikbaarheid is echter  wel sterk afhankelijk van de ruimtelijke spreiding van activiteiten, immers locaties waar 

weinig tot geen activiteiten plaatsvinden zijn over het algemeen minder aantrekkelijk. Daarnaast is de 

aantrekkelijkheid van een locatie ook afhankelijk van de grootte, kwaliteit en het type activiteiten dat daar 

ontplooid kan worden. De meeste activiteiten bevinden zich geclusterd in stedelijke netwerken, zoals de 

stadsregio Arnhem Nijmegen. Het zijn deze gebieden die veel individuen tegelijkertijd willen bereiken, waardoor 

gebruik gemaakt dient te worden van het transportsysteem. Bereikbaarheid is dus zowel afhankelijk van de 

spreiding van activiteiten (ruimtelijke ordening), alsmede van het beschikbare transportsysteem (mobiliteit). 

Hiermee wordt de binding tussen beide sectoren benadrukt, hetgeen eveneens geldt voor de planologisch 

relevantie van dit onderzoek.  

 De ruimtelijke ordening (land-use) en het mobiliteitssysteem (transport) zijn twee van de 

streefcomponenten, waaraan een definitie van bereikbaarheid idealiter dient te voldoen. De andere twee 

streefcomponenten zijn de transport en individuele component (Geurs & van Wee., 2004). 

 Land-use component: ruimtelijke component, bestaande uit het aantal, de kwaliteit en ruimtelijke 

spreiding van activiteiten op iedere bestemming, alsmede de vraag naar deze activiteiten op de 

herkomstlocatie.  

 Transport component: mobiliteitscomponent, uitgedrukt in de moeite (disutility) die het kost voor individu 

om de afstand tussen herkomst en bestemming te overbruggen gebruikmakend van een bepaalde 

transportmodaliteit. Hierin worden meegenomen de tijd (reis, wachten, parkeren), kosten (vaste, 

variabele) en inspanning (betrouwbaarheid, comfort, ongevalrisico).  
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 Temporele component: tijdbeperkingen voor zowel het aantal beschikbare activiteiten op een bepaald 

tijdstip en als de beschikbare tijd die individuen hebben om in een activiteit te participeren.  

 Individuele component: persoonlijke component, met persoonlijke behoeften (afhankelijk van leeftijd, 

inkomen, scholing, gezinssituatie), mogelijkheden (afhankelijk fysieke conditie, beschikbare modaliteiten) 

en kansen (afhankelijk van inkomen, reisbudget, opleidingsniveau) van individuen. Deze persoonlijke 

kenmerken beïnvloeden de toegang tot zowel het transportsysteem als de ruimtelijke spreiding van de 

activiteiten.  

De componenten zijn, zoals uit de omschrijving logisch geïnterpreteerd kan worden, ook met elkaar verbonden. 

De land-use component (spreiding van activiteiten) is bijvoorbeeld voor een belangrijk deel van invloed op 

transport component (vraag naar verplaatsingen). Daarnaast brengt deze component ook temporele beperkingen 

met zich mee en beïnvloedt het tevens persoonlijke kenmerken (individuele component). Ook de individuele 

component beïnvloedt alle anderen componenten. De individuele component bepaalt de tijd die beschikbaar is 

(temporele component), de modaliteiten die men kan en wil gebruiken (transport component) en tevens de 

activiteiten die men kan bereiken binnen de persoonlijke beperkingen (land-use component). Geurs en van Wee 

(2004) onderscheiden verder een aantal feedback-loops. Zo kan een toenemend aantal activiteiten leiden tot een 

vergroting van de individuele mogelijkheden, men krijgt bijvoorbeeld een betere baan waardoor persoonlijke 

beperkingen afnemen.  

 

Figuur 5: Relaties tussen componenten van bereikbaarheid (Geurs & van Wee, 2004). 

Idealiter worden alle vier de componenten, als gevolg van bovenstaande relaties, meegenomen in een definitie 

van bereikbaarheid. Geurs en van Wee (2004) onderschrijven echter dat het lastig en (te) complex is om alle vier 

de componenten gelijkwaardig op te nemen. Afhankelijk van het gekozen perspectief ligt de focus altijd op één of 

twee componenten boven de andere componenten. Daarom worden vier bereikbaarheidsmaten benoemd waarin 

alle componenten min of meer vertegenwoordigd zijn (Geurs & van Wee, 2004). Min of meer is hierin een 

belangrijke nuancering. De infrastructure-based bereikbaarheidsmaat houdt bijvoorbeeld geen rekening met de 

ruimtelijke spreiding van activiteiten en kent dus geen land-use component. De temporele component wordt, 

behalve in de person-based bereikbaarheidsmaat, ook niet expliciet meegenomen. Slechts impliciet komt  deze 

component terug, bijvoorbeeld doordat bereikbaarheid zowel binnen- als buiten de spits gemeten wordt. De 

individuele component wordt in de person-based en utility-based bereikbaarheidsmaat wel meegenomen, terwijl 

in de andere twee bereikbaarheidsmaten deze component minder nadrukkelijk aanwezig is.   
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Bereikbaarheidsmaat Verklaring Voorbeeld 

Infrastructure-based: Analyse en beschrijving van kwaliteit van 

het transportsysteem. 

Gemiddelde snelheid op een wegennet. 

Mate van congestie 

Location-based: Niveau van bereikbaarheid naar 

verdeling van activiteiten. 

Beschikbare banen aantal  binnen een 

reistijd van 30 minuten. 

Person-based: Niveau van bereikbaarheid op 

individueel niveau. 

Aantal activiteiten waaraan deelgenomen 

kan worden binnen een bepaalde tijd. 

Utility-based: Nut dat personen uit 

activiteitenparticipatie halen. 

Voordelen die uit een activiteit gehaald 

kunnen worden.  

Tabel 1: Bereikbaarheidsmaten (Geurs & van Wee, 2004) 

De infrastructure-based bereikbaarheidsmaat is de bereikbaarheidsmaat, waarin eigenlijk de meeste 

componenten min of meer ontbreken. In de praktijk is dit echter wel de bereikbaarheidsmaat die het meest 

gebruikt wordt. Dit vele gebruik heeft alles te maken met de toetsingscriteria: theoretische basis, operationalisatie, 

interpretatie en bruikbaarheid in sociale en economische evaluaties (Geurs & van Wee, 2004). De theoretische 

basis, uitgedrukt in de vier componenten is bij de infrastructure-based bereikbaarheidsmaat weliswaar het minst, 

maar de operationalisatie en interpretatie zijn daarentegen het sterkst, waardoor in de praktijk deze 

bereikbaarheidsmaat het makkelijkst toepasbaar is. Mede doordat de benodigde data (ruimschoots) beschikbaar 

is of makkelijk gegenereerd kan worden. Grootste minpunt aan deze benadering is het feit dat de land-use 

component (bijna) volledig ontbreekt. De andere drie bereikbaarheidsmaten zijn voor wat betreft de theoretische 

basis sterker (alle componenten worden hierin meegenomen), echter zeker voor de person-based en utility-based 

bereikbaarheidsmaat geldt dat operationalisatie en interpretatie een (groot) probleem vormen. In dit onderzoek 

wordt daarom gekozen voor een infrastructure-based bereikbaarheidsmaat, waarin de andere componenten, 

hetzij beperkt, worden meegenomen. Deze bereikbaarheidsmaat wordt door de stadsregio zelf in alle 

beleidsdocumenten, plannen en projecten gebruikt en sluit ook het meest aan bij de gekozen probleemstelling. 

2.1.2 Infrastructure-based bereikbaarheidsmaat: VF factor 

Regiopoorten vormen een onderdeel van het transportsysteem, ingericht voor een zo hoog mogelijke 

bereikbaarheid (en kwaliteit). Het huidige transportsysteem wordt geanalyseerd, waarna vervolgens gekeken 

wordt in hoeverre regiopoorten de kwaliteit van het transportsysteem verbeteren. In feite wordt dus de rol van 

regiopoorten in de kwaliteit van het transportsysteem geanalyseerd.  

In eerste instantie lijkt de mate van terugkerende (structurele) congestie, niet terugkerende (incidentele) 

congestie blijft buiten beschouwing doordat hier nauwelijks rekening mee gehouden kan worden, de meest voor 

de hand liggende infrastructure-based bereikbaarheidsmaat. Belangrijk doel van een regiopoort is immers 

mensen verleiden tot een multimodale overstap (en dus van de snelweg af te halen). Dit moet resulteren in een 

lagere vraag naar infrastructuur (en verplaatsingen), waardoor het aanbod toereikend wordt en de congestie 

verminderd. Congestie ontstaat immers doordat het volume van de input (vraag) groter is dan de capaciteit van 

de output (aanbod) en treedt vooral op in de spitsuren bij verplaatsingen van en naar het stadscentrum toe 

(Savelberg, 2009; Stopher, 2004). Congestie draagt bij aan een verslechtering van de bereikbaarheid en wordt 

als iets negatiefs ervaren door de economische gevolgen en de gevolgen op de ruimtelijke kwaliteit (Dijk & 

Montalvo, 2011; Howard, 2001; Karamychev & van Reeven, 2011). 

Echter, congestie is slechts een factor die de twee belangrijkste elementen, die de kwaliteit van het 

transportsysteem bepalen, negatief beïnvloedt. Deze twee elementen zijn reistijd en de reiskosten, zoals in 

paragraaf 2.3.2 nader toegelicht wordt. Regiopoorten vormen een extra kwaliteit aan een transportsysteem, 

doordat extra aanbod gecreëerd en een alternatief geboden wordt, met dalende congestie en inherent daaraan 
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gunstigere reistijden en reiskosten tot gevolg. Het toevoegen van infrastructuur (aanbod) resulteert echter in een 

meerdere effecten die deze factoren beïnvloeden (Zimmerman et al., 1974):    

 Induced: extra gegenereerd verkeer dat voorheen de reis niet maakte; 

 Diverted: omgeleid verkeer dat voorheen gebruik maakte van een andere route; 

 Transferred: overgestapt verkeer dat voorheen gebruik maakte van andere modaliteiten; 

 Shifted: verschoven verkeer dat voorheen naar een andere locatie reisde. 

De grootte van de effecten wordt bepaald door de modaliteitenkeuze van de reizigers, een keuze gemaakt op 

basis van vooral de verhoudingen tussen reistijd en reiskosten van de verschillende modaliteiten. Om deze 

verhouding te bepalen wordt in de praktijk de VF factor vaak toegepast. De VF factor geeft de reistijdverhouding 

weer tussen het openbaar vervoer en de auto enerzijds en toont anderzijds de invloed op het gebruik van de 

modaliteiten aan. Belangrijk in dit laatste is het onderscheid tussen keuzereizigers en captives (Beimborn et al., 

2003). Het is ook deze infrastructure-based bereikbaarheidsmaat die in dit onderzoek verder gebruikt zal worden.  

Op het moment dat de reistijdverhouding meer dan 2,0 (in het voordeel van de auto)  bedraagt overweegt vrijwel 

geen keuzereiziger meer gebruik te maken van het openbaar vervoer. Terwijl bij een factor van 1 ongeveer 55% 

van de reizen, samengesteld uit reizen gemaakt door captives en keuzereizigers, plaatsvindt met het openbaar 

vervoer. Doordat de VF verhoudingen over het algemeen hoog zijn, is een relatief hoog percentage (50%) van de 

reizigers in het openbaar vervoer een captive (Gommers, 2004; van Beynen de Hoog, 2004).  

 

Figuur 6: Bepaling vervoerwaarde met VF factor (Meurs, 2010) 

De VF factor kan zowel voor- als na realisatie van de regiopoort berekend worden. De exacte operanationalisatie 

volgt in paragraaf 3.4.3. Duidelijk is wel dat bereikbaarheid gedefinieerd wordt als: de reistijdverhouding tussen 

het openbaar vervoer/ regiopoort en de auto. De definitie zal gedurende dit theoretisch kader nog aangepast 

worden, als gevolg van de implementatie van de reiskosten (zie paragraaf 2.4). De definitie dient eerst nog wel 

getoetst te worden aan de componenten uit paragraaf 2.1.1.  

De transport component is duidelijk aanwezig, doordat in feite het transportsysteem beschreven en 

geanalyseerd wordt, door te kijken naar invloed een wijziging in het transportsysteem (het toevoegen van een 

regiopoort). De land-use component wordt enerzijds meegenomen doordat de VF factoren berekend worden naar 

de belangrijkste bestemming (activiteitencentrum) van de desbetreffende regiopoort. Anderzijds blijft de land-use 

component buiten beschouwing, doordat de huidige spreiding van activiteiten intact blijft. De activiteiten zijn en 

blijven geclusterd in de belangrijkste activiteitencentra. De temporele component wordt ook slechts beperkt 

meegenomen. Regiopoorten vormen extra aanbod van infrastructuur. Aanbod dat alleen in de spitsuren nodig is. 

Ook mede vanwege de doelgroep van regiopoorten (zie paragraaf 2.3.2) wordt daarom de VF factor berekend op 

basis van reistijden en reiskosten in de ochtendspits. De individuele component wordt indirect meegenomen. Op 

basis van persoonlijke afwegingen bepaalt iemand immers wel of niet deel te nemen aan bepaalde activiteiten 

(die verplaatsingen veroorzaken). De individuele component komt in beeld bij de analyse van de bijdrage van de 
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regiopoorten aan het verbeteren van de bereikbaarheid. Per regiopoort wordt immers bepaald wie, wanneer en 

(zelfs gedeeltelijk) waarom gebruik maakt van een regiopoort. Deze analyse gebeurt op individueel niveau, mede 

op basis van de documentanalyse en het  survey.  

 Voor het verbeteren van de bereikbaarheid, hetgeen zich uit in een verbeterende VF factor, bestaan 

verschillende strategieën (Kitamura, 2009; Meyer, 1999; Stopher, 2004): 

 Toevoegen van aanbod, door de wegcapaciteit te vergroten; 

 Promoten van een gedragsverandering, door bijvoorbeeld flexwerken, werktijdstippen verandering;  

 Beprijzen van autorijden in het algemeen, meer specifiek het beprijzen van congestie of parkeertarieven; 

 Ander ruimtelijke ordeningsbeleid, activiteiten spreiden mede op basis van de beschikbare infrastructuur; 

 Investeren in alternatieve modaliteiten als het openbaar vervoer of de fiets; 

 Multimodaal transport, het benutten van de sterktes van iedere modaliteit.  

Multimodaal transport wordt door de stadsregio toegepast in haar beleid. Multimodaal transport draagt bij aan het 

verbeteren van de bereikbaarheid, doordat de reistijdverhouding tussen auto en het openbaar vervoer verbetert 

ten faveure van het openbaar vervoer (het multimodale alternatief). Multimodaal transport is echter multi-

interpretabel, vandaar dat de volgende paragraaf van dit theoretisch kader hier nader op ingaat.  

2.2 Multimodaal transport 

2.2.1 Definiëring multimodaal transport 

Multimodaal transport, ook wel intermodaal transport of ketenmobiliteit genoemd, is vanaf 1990 één van de 

belangrijkste strategieën om de bereikbaarheid te verbeteren van stedelijke gebieden die te kampen  hebben met 

congestie en parkeerproblematiek en draagt daarnaast tevens bij aan het verbeteren van de milieukwaliteit van 

deze gebieden. Het uitbreiden van de wegcapaciteit (het toevoegen van aanbod) was niet langer mogelijk, 

doordat het autobezit te snel toenam en de uitbreidingen dit tempo niet konden volgen, met congestie en 

parkeerproblematiek en dus een dalende bereikbaarheid tot gevolg (van Nes, 2002). Het openbaar vervoer bleek 

echter niet in staat zich dusdanig aan te passen om een volwaardig alternatief voor de auto te worden. De 

(kwaliteits)eisen die hieraan gesteld werden (en worden) bleken te hoog. Tegelijkertijd waren ook de steeds meer 

gespreide reispatronen en de suburbanisatie belangrijke factoren ten nadeel van het openbaar vervoer 

(Krygsman, 2004; van Nes, 2002). Stopher (2004)  gaat een stap verder en benoemt openbaar vervoer als een 

service voor een nichemarkt, waardoor het sowieso geen volwaardig alternatief kan worden ongeacht de 

omstandigheden. Eenduidigheid bestaat wel over het aandeel van de auto in de modal-split van Westerse landen. 

Ondanks de toenemend bereikbaarheidsproblematiek bleef het aandeel van het openbaar vervoer nagenoeg 

gelijk. In Australië en de Verenigde Staten was zelfs sprake van een daling (Ginn, 2009). Een volgende oplossing 

was het aanbieden van hoogwaardig openbaar vervoer, het promoten van de fiets en carpoolen. Echter, ook deze 

oplossing bleek niet afdoende. De gewenste verandering in de modal-split, nodig om de bereikbaarheid te 

verbeteren, bleek in de praktijk niet (op korte termijn) realiseerbaar (Bos, 2004).  

Multimodaal transport is de meest recente strategie en is gericht op het combineren van private en 

publiek vormen van transport. Deze combinatie maakt het mogelijk de sterktes van ieder systeem afzonderlijk  te 

benutten, terwijl de zwaktes vermeden worden. Enerzijds wordt het (publiek) openbaar vervoer benut in 

(dichtbevolkte) stedelijke gebieden, gebieden waar de auto juist hinder ondervindt van congestie en 

parkeerproblematiek. Anderzijds wordt de auto benut in (dunbevolkte) landelijke gebieden, gebieden waar het 

openbaar vervoer juist onrendabel is gezien de geringe vraag. In feite wordt dus zo efficiënt mogelijk gebruik 

gemaakt van de beschikbare vervoerssystemen (Cath, 2010). De keuze voor multimodaal transport betekent een 

verandering in het denken over mobiliteit. Voorheen werd vanuit een modaliteitenperspectief, verschillende 

modaliteiten concurreren om de gunst van de reiziger, naar mobiliteit gekeken. Multimodaal transport gaat 
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daarentegen juist uit van complementariteit (Derkse, et al., 1999), modaliteiten die elkaar versterken. Anders 

gezegd van modal-split naar modal-merge (Cath, 2010; van Nes, 2002).  

 In de literatuur bestaan uiteenlopende definities van multimodaal transport. Enerzijds worden ‘alle reizen 

met het openbaar vervoer’ als multimodaal beschouwd, zoals van Nes (1999) en Krygsman (2004) bepleiten. 

Openbaar vervoer vereist immers altijd voor- en natransport (access and egress mode). Anderzijds beschrijven 

onder andere Derkse (et al., 1999), Bos (et al., 2001) en MuConsult (2001) multimodaal transport als ‘transport 

waar tenminste twee vormen van transport worden gebruikt om vanaf het startpunt van een reis naar de 

eindbestemming te reizen’.  Doordat gesproken wordt over vormen van transport en niet over modaliteiten vallen 

reizen met het openbaar vervoer waarbij lopen als voor- en natransport dient niet langer binnen multimodaal 

transport. In dit onderzoek is de tweede definitie het meest passend, doordat lopen niet als zelfstandige modaliteit 

in de P&R-keten gezien kan worden (Rietveld, 2002). De definitie dient echter nog wel aangescherpt te worden, 

doordat minstens één transportvorm moet behoren tot het traditionele openbaar vervoer, bestaande uit bus, trein, 

tram of metro. Hiermee sluit de gekozen definitie vrijwel volledig aan bij die van Bos (2004): transport waar 

tenminste twee modaliteiten (uitgezonderd lopen) worden gebruikt om van herkomst naar bestemming te reizen, 

waarbij minstens één modaliteit een vorm van het (publieke) openbaar vervoer betreft.  

 
Figuur 7: Multimodaal (C) versus unimodaal (A,B) (van Nes, 2002). 

Multimodaal transport concurreert met unimodaal transport. Unimodaal transport kent als grote voordeel dat men 

van slechts één modaliteit gebruik hoeft te maken van herkomst (deur) tot bestemming (deur). Hierdoor is een 

overstap niet noodzakelijk, hetgeen kosten en bovenal tijd bespaart. De auto is de private modaliteit die vaak  

voor unimodaal transport gebruikt wordt, maar uiteraard is ook een reis uitsluitend gemaakt met het openbaar 

vervoer unimodaal. Om de unimodale reis te vergelijken met het multimodale alternatief wordt eerst in de 

volgende paragraaf het multimodale alternatief nader toegelicht.  

2.2.2 Eigenschappen multimodaal transport 

Een multimodale reis maakt gebruik van meerdere modaliteiten. Op basis van het service type kunnen 

modaliteiten onderscheiden worden in private modaliteiten en publieke modaliteiten. Waar unimodaal transport 

vooral gebruik maakt van private modaliteiten, is multimodaal meestal een combinatie van beide typen. Een 

volgende stap is het bepalen van het function type, waarbij gekeken wordt naar de functie en inherent daaraan de 

kenmerken van een netwerk, zoals snelheid, frequentie, tarieven en type vervoermiddel, waarbij stedelijke, 

regionale en landelijke netwerken onderscheiden worden. Onder private modaliteiten wordt dit onderscheid 

overigens niet gemaakt. Een laatste stap is het bepalen van de modaliteit. Onder private modaliteiten bestaat een 

onderscheid tussen auto en fiets, terwijl publieke modaliteiten onderverdeeld worden in tram, bus, trein en metro 

(van Nes, 2002). Een aantal publieke modaliteiten zijn niet exclusief verbonden aan function type, zo kan een bus 

zowel binnen een stedelijk als landelijk netwerk opereren.  
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Figuur 8: Onderscheid in modaliteiten (gebaseerd op van Nes,  2002, eigen bewerking). 

Een multimodale reis bestaat zoals gezegd uit het gebruik van meerdere modaliteiten die aan elkaar gebonden 

worden en samen de transportketen voor een reis vormen, hetgeen ook de term ketenmobiliteit verklaart (Bos, 

2004). Multimodaal transport bestaat uit drie fasen: access – line-haul – egress (Krygsman, 2004). De access 

fase betreft de toegangsmodaliteit die nodig is om vanaf herkomst de transportknoop (waar men kan overstappen 

tussen modaliteiten) te bereiken. De acces mode kan bestaan uit lopen, de fiets, het openbaar vervoer (bus, trein 

of metro) en de auto (taxi). Op de transportknoop wordt overgestapt op de line-haul service (Krygsman, 2004), 

ook wel main mode genoemd (Bos, 2004). De main mode is altijd een vorm van openbaar vervoer en is tevens de 

modaliteit die gebruikt wordt om het grootste gedeelte van de reis af te leggen (Krygsman, 2004; Bos, 2004). De 

egress fase heeft betrekking op de egress mode (lopen, fiets, openbaar vervoer of taxi), de modaliteit die gebruikt 

wordt om de transportketen te verlaten (natransport). De overstap tussen main mode en egress mode vindt 

wederom plaats op een transportknoop.  

 
Figuur 9: Diagram van multimodaal transport (Krygsman, 2004). 

De access mode van een multimodale reis bedraagt, alle modaliteiten gecombineerd, gemiddeld 2,3 kilometer. 

De rol van de auto is hierin opvallend genoeg beperkt (slechts 10%), hetgeen verklaard wordt doordat hogere 

access afstanden (waar de auto geschikt het meest geschikt voor is) de aantrekkelijkheid van multimodaal 

transport sterk doen verminderen (Krygsman, 2004). In het multimodale alternatief wordt met de auto gemiddeld 

maar 5 kilometer afgelegd (zie figuur 10). Afstanden waarvoor de fiets een goed (en duurzaam) alternatief is. 

 De egress afstand van een multimodale reis bedraagt 2,8 kilometer. Hierdoor is het gebruik van 

openbaar vervoer of de fiets waarschijnlijk (Krygsman, 2004). De hele multimodale reis bedraagt gemiddeld 38 
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kilometer. Gevolg van de access, main en egress afstanden is dat gebruikers van de multimodale keten vooral 

dichtbij een transportknoop woonachtig zijn en tegelijkertijd ook een bestemming hebben die dicht gelegen is bij 

een andere transportknoop. Hierdoor blijft de rol van de auto relatief beperkt (Krygsman, 2004).  

 Multimodaal transport kent ten opzichte van unimodaal transport een aantal negatieve karakteristieken. 

Unimodaal transport heeft als belangrijk voordeel dat de infrastructuur, tegenwoordig voor zowel fiets als auto,  in 

die mate is ontwikkeld, dat vervoer in een meer directe en dus ook snellere route mogelijk is. Het unimodale 

alternatief is dus, zonder de bereikbaarheidsproblematiek meegerekend, in bijna alle gevallen sneller dan het 

multimodale alternatief. Deur-tot-deur openbaar vervoer is immers (vooral economisch gezien) niet realistisch 

(Bovy, 2003). Multimodaal transport verliest daarom veel tijd op de access en egress mode (inclusief 

bijbehorende overstappen, zie figuur 11), doordat men over het afleggen van een relatief beperkte afstand, 

relatief lang doet. Dit ondersteunt de relatief korte gemiddelde afstanden voor de access en egress mode. 

Daarentegen is multimodaal transport op de main mode minstens zo snel in vergelijking tot het unimodale 

alternatief (Bos, 2004). Echter, in de praktijk is deze situatie niet zwart-wit.  

 

Figuur 10: Opbouw reistijd met het (multimodale) openbaar vervoer (Savelberg, 2009) & Krygsman (2004). 

Bij gebruik van een P&R is de verwachte en tevens gewenste situatie dat mensen de auto als access mode 

gebruiken om de eerste transportknoop (de P&R) te bereiken. Eén van de belangrijkste doelen van het creëren 

van P&R en regiopoorten in het bijzonder, is het verleiden van mensen tot een multimodale overstap. De eerste 

transportknoop in deze multimodale keten is de regiopoort, tevens het overstappunt, waarna de reis vervolgd 

wordt met de main mode, in deze situatie gerepresenteerd door de trein. De overstap tussen beide modaliteiten 

op de transportknoop kost uiteraard tijd, terwijl geen afstand wordt overbrugd. De trein brengt men vervolgens 

naar de tweede transportknoop, die dichtbij de plaats van bestemming ligt. Op deze transportknoop wordt 

vervolgens overgestapt naar (indien van toepassing) de egress mode. In sommige gevallen bevindt zich een 

extra overstap tijdens de main mode, bijvoorbeeld naar een andere trein. Ook bestaat een keten eventueel uit 

een derde mode tussen de main mode en egress mode (bijvoorbeeld een bus om van station naar een plek in de 

buurt van de bestemming te komen). In dit geval bestaat de egress mode vrijwel altijd uit lopen.  

Ondanks het grote verschil in reistijd, als gevolg van access, egress mode en overstappen (vormen 

38%-59% van de totale reistijd), wordt multimodaal transport toch als volwaardig alternatief voor unimodaal 

transport gezien. Enerzijds is het publieke openbaar vervoer in stedelijke gebieden sneller (Bos, 2004). Reizigers 

worden met de auto geconfronteerd met congestie in stedelijke gebieden, waardoor de benodigde reistijd sterk 
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stijgt. Daarnaast wordt de reistijd ook negatief beïnvloed door de benodigde tijd om een parkeerplek te vinden en 

tevens daaraan verbonden parkeertarieven.  

 

Figuur 11: Tijd kosten diagram van het unimodale en multimodale alternatief (van Nes, 2002). 

De richtingscoëfficiënt van de recht opgaande lijn van de auto in figuur 11 wordt, in geval van congestie en de 

parkeerproblematiek, steiler in de buurt van de bestemming. Anderzijds tracht men tegelijkertijd het multimodale 

alternatief aantrekkelijker te maken, door de overstappen te verkorten middels betere overstappunten en hogere 

frequenties en private modaliteiten, zoals de auto, in te zetten in delen van de reis waar deze het meest geschikt 

voor is. Op deze manier daalt de tijd die nog is voor de access and egress mode (voor- en natransport), inherent 

daaraan daalt reistijd met het multimodale alternatief. Als gevolg van deze factoren daalt de VF factor tussen 

beide vormen van transport en wordt getracht meer mensen te laten kiezen voor het multimodale alternatief.   

Het verbeteren van de transportknopen is één van de maatregelen om de concurrentiepositie van het 

multimodale alternatief te versterken. In paragraaf 2.3 wordt nader ingegaan op het functioneren van de 

regiopoort. Daarnaast wordt gekeken naar genoemde factoren als congestie en parkeergelegenheid, die van 

invloed zijn op het keuzegedrag van de reiziger. Tevens komt hierbij het verschil in beeld tussen de theoretische 

redenatie van hierboven en de praktische realiteit. Immers, de multimodale overstap wordt weinig gemaakt (Bos, 

2004; Meek et al., 2008; Meek et al., 2010).  

2.3 P&R en Regiopoorten 

2.3.1 Definiëring, doelen en typologie P&R 

Het P&R concept is één van de bekendste vormen van multimodaal transport en is een beleidsinstrument 

(mobiliteitsmaatregel) dat sinds de introductie in de jaren 1960 (Meek at al., 2010) en in Nederland sinds 1970 

(van Kooij et al., 2004)  sterk aan populariteit gewonnen heeft onder beleidsmakers. Een P&R vormt de 

transportknoop die nodig is om de multimodale reis te faciliteren. Het is deze transportknoop waar een overstap 

gemaakt kan worden tussen vervoersnetwerken op verschillende schaalniveaus (nationaal, regionaal, 

stedelijk/lokaal) en verschillende modaliteiten. P&R is hiermee een onderdeel van multimodaal transport. De 

overstap tussen publieke en private modaliteiten, hetgeen in de praktijk een overstap betekent van de private 

auto naar het publieke openbaar vervoer, wordt gefaciliteerd. In de literatuur wordt P&R op verschillende 

manieren gedefinieerd, zo stelt Bos (2004) faciliteiten dichtbij een stadscentrum die als overstappunt fungeren 

tussen de auto en het openbaar vervoer. Deze definitie is echter inmiddels gedateerd. Waar in 2004 de focus 

vooral lag op P&R dichtbij het stadscentrum, is in de afgelopen jaren deze focus verschoven naar P&R juist 

verder van het stadscentrum afgelegen. Deze verschuiving is ook terug te zien in definities uit recentere literatuur, 
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zoals Santos (et al., 2010) een parkeerplaats met goede verbindingen met het openbaar vervoer waar autorijders 

hun auto kunnen parkeren en het openbaar vervoer gebruiken voor een gedeelte van hun reis en Dijk & Montalvo 

(2011) een service voor automobiliste waarvandaan openbaar vervoer van en naar het stadscentrum wordt 

aangeboden. In dit onderzoek wordt gekozen voor een combinatie van bovenstaande definities. Allereerst is P&R 

een parkeerfaciliteit die fungeert als een transportknoop. Hetgeen P&R doet is het bieden van een mogelijkheid 

tot overstappen tussen verschillende modaliteiten, waarbij tenminste één van deze modaliteiten tot het (publiek) 

openbare vervoer dient te behoren. Deze twee elementen worden samengevoegd in de volgende definitie: een 

parkeerfaciliteit die fungeert als transportknoop, die een overstap biedt tussen private en publieke modaliteiten.  

 De aanleg van P&R kan vanuit drie verschillende beleidsdoeleinden worden ingegeven (Meek et al., 

2008), waarbinnen alle beleidsdoelen opgenomen kunnen worden  (Bos, 2004; Dijk & Montalvo, 2011; Egeter, 

2010; Karamychev & van Reeven, 2011; Meek et al., 2008; Mingardo, 2009; Parkhurst, 2000; Parkhurst & Stoke, 

1994):  

 Transportdoeleinden:  

o Verbeteren van de bereikbaarheid, door een daling in congestie, het verminderen van de 

parkeerproblematiek en de toename van het carpoolen als gevolg van de P&R; 

o Stimuleren van (lokaal) openbaar vervoer en de integratie daarvan met private modaliteiten;  

o Vergroten van de beschikbare modaliteiten (keuzemogelijkheden).  

 Economische doeleinden: 

o Stimuleren lokale economie, door een toename van de bereikbaarheid en een beter 

vestigingsklimaat (verbeteren concurrentiepositie) voor zowel (potentiële) inwoners,  bezoekers, 

bedrijven en investeerders.  

o Meer grond in stadscentra ter beschikking voor (economische) ontwikkeling. 

 Milieudoeleinden:   

o Verbeteren van de leefbaarheid door het verminderen negatieve externe effecten als 

luchtvervuiling, geluidsoverlast en ruimtelijke vervuiling, als gevolg van een minder aantal 

auto’s in de stadscentra.  

Het verbeteren van de bereikbaarheid is in de meeste gevallen het hoofddoel van de P&R, dit wordt mede 

ingegeven doordat een betere bereikbaarheid ook direct een bijdrage levert aan het behalen van de andere 

doelen. P&R wordt in de praktijk gezien als de oplossing voor het probleem van het toenemende autogebruik in 

stedelijke gebieden, met congestie en een te hoge parkeerdruk tot gevolg. De ruimte voor uitbreiding van 

infrastructuur is echter beperkt, waardoor oplossingsrichtingen zoals P&R in beeld komen (Meek et al., 2008).  

P&R is een mobiliteitsmaatregel die voortvloeit uit de geëvolueerde (beleids)strategieën om de bereikbaarheid te 

van zowel de congestie- als parkeeraanpak (Bos, 2004; Dijk & Montalvo, 2011). De strategie met betrekking tot 

de congestieaanpak is, zoals reeds benoemd in dit theoretisch kader, geëvolueerd van meer infrastructuur, via 

het profileren van het openbaar vervoer, naar de uiteindelijke keuze voor multimodaal transport. De strategie voor 

wat betreft de parkeeraanpak is ook geëvolueerd, van het accommoderen van de auto (car-accommodating) naar 

het verminderen van de auto (car-limiting). P&R is een mobiliteitsmaatregel die past binnen beide strategieën.  

 Evenals congestie, is ook het begrip P&R heterogeen. P&R’s kunnen geclassificeerd worden op basis 

van de locatie in relatie tot de bestemming van de automobilist (AASHTO, 1992; Bos, 2004; Egeter, 2010; van 

Kooij et al., 2004; Meek et al., 2008). In totaal kunnen drie typen P&R onderscheiden worden:  

 Origin functionality: P&R met een herkomstfunctie. Deze P&R is vaak gelegen dichtbij woongebieden en 

is erop gericht automobilisten (lokaal verkeer) zo snel mogelijk te laten overstappen op het openbaar 

vervoer. Het grootste gedeelte van de reis (tot 80% van de reisafstand) wordt met het openbaar vervoer 

afgelegd. Door de ligging is deze vorm van P&R wel kleinschaliger, vanwege de beperkte grootte van 

het aantal potentiële gebruikers. Nederlandse voorbeelden hiervan zijn Ridderkerk en Sittard.  
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 Destination functionality: P&R met een bestemmingsfunctie. Deze P&R is vaak gelegen aan de 

toegangswegen tot stedelijke gebieden of toeristische bestemmingen. Op deze plek, vaak gelegen aan 

de rand van een congestiegevoelige zone, kan vervolgens overgestapt worden op hoogwaardig 

openbaar vervoer. Deze vorm is een interessant alternatief voor grotere groepen reizigers (meerdere 

herkomstmogelijkheden), waardoor deze P&R over het algemeen groter zijn dan de origin functionality 

P&R’s. Wel wordt bij dit type P&R slechts een klein gedeelte van de reis (tot maximaal 20%) met het 

openbaar vervoer  afgelegd. Nederlandse voorbeelden hiervan zijn transferia als Gelredome (Arnhem) 

en Westraven (Utrecht).  

 Field functionality: P&R met een weidefunctie. Deze P&R is vaak gelegen aan een afslag van een 

snelweg. Reizigers zijn geclusterd op de snelweg en hebben vervolgens de mogelijkheid om te wisselen 

naar hoogwaardig openbaar vervoer in verschillende richtingen. In feite is deze vorm van P&R een 

hybride tussenvorm, waarbij de reisverhouding tussen auto en openbaar vervoer ongeveer 50%-50% 

bedraagt. Nederlandse voorbeelden hiervan zijn Barneveld Noord, Lage Zwaluwe en Veenendaal De 

Klomp. Zowel P&R met een bestemmings- als weidefunctie lijkt op het eerste gezicht niet aan te sluiten 

bij de ‘gemiddelde’ multimodale reis, door de relatief hoge afstand die afgelegd wordt met de access 

mode.  

 

Figuur 12: Typen P&R (Bos, 2004). 

Evolutie P&R tot regiopoort 

P&R is geen nieuw fenomeen. In Nederland is het concept, zoals hiervoor besproken, in 1970 geïntroduceerd. 

Echter, al in 1932 benoemde de Nederlander Bernard Mees P&R als vorm van multimodaal transport (MuConsult, 

2000). De ontwikkeling van P&R verloopt in vier fasen, te weten de: emergence, national awareness, promotion 

en cautionary development (Meek et al., 2008).  

 Emergence (opkomstfase): vond pas plaats vanaf de jaren 1950, toen P&R in de Verenigde Staten in de 

praktijk werd gebracht (CROW, 2005), gevolgd door Groot-Brittannië een decennium later (Dijk & 

Montalvo, 2011). In deze fase was de P&R een overstappunt gelegen aan radiale- of invalswegen aan 

de rand van een stad, waar overgestapt kon worden op busvervoer, wat overeenkomt met P&R met een 

bestemmingsfunctie. Uitzonderingen daargelaten, bleek P&R geen succes. Meek (et al., 2008) benoemt 

het gebrek aan congestie en beperkende maatregelen voor het autogebruik als de voornaamste factoren 

hiervoor. De weinige succeslocaties voldeden hier wel aan, waardoor de politiek besloot alsnog het P&R 

beleid te continueren. In Nederland vond deze fase pas plaats vanaf 1970 (CROW, 2005), maar P&R 

was hier uitgevoerd als een kleine parkeerfaciliteit bij bestaande stations, hetgeen juist meer 

overeenkomt met P&R met een herkomstfunctie gericht op de lokale reiziger.  

 Nationale awareness (bewustzijnsfase): vond plaats vanaf eind jaren 1980. In steeds meer landen 

groeide het bewustzijn en vond een verschuiving weg van de predict and provide (creëren van steeds 

meer nieuwe weginfrastructuur) attitude plaats (Meek et al., 2008). Het type P&R werd nauwelijks 

gewijzigd ten opzichte van de opkomstfase. De aandacht richtte zich vooral op het verbeteren van zowel 
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externe factoren, hetgeen eerder ontbrak en interne factoren, met betrekking tot de kwaliteit van de P&R 

voorziening zelf. In Nederland kan het opgestelde tweede structuurschema verkeer en vervoer (SVV II) 

als de afsluiting van deze fase gezien worden.  

 Promotion(promotiefase): vond plaats vanaf midden jaren 1990. In Groot-Brittannië betekende dit het 

versterkt doorzetten van initiële P&R-strategieën (Meek et al., 2008). Nog steeds bestond hier een focus 

op P&R met een bestemmingsfunctie. In Nederland wordt de promotiefase gekenmerkt door de 

transferia. Transferia zijn een vorm van P&R met een bestemmingsfunctie, hetzij met een licht 

afwijkende doelgroep en een hoger voorzieningenniveau (CROW, 2005). Daarnaast betekende deze 

fase in Nederland een omslag, doordat niet langer vanuit de vraag, maar vanuit het aanbod gedacht 

werd. Het aanbod werd (enorm) vergroot, ervan uitgaande dat de vraag hierna vanzelf zou stijgen. 

Transferia bleken geen succes, waarna ingezet werd op regiopoorten. Regiopoorten liggen, in 

tegenstelling tot transferia, ongeveer in het midden van een route langs een snelweg en zijn daarom juist 

voorbeelden van P&R met een weidefunctie. Onderliggende theoretische assumptie is dat mensen een 

groter gedeelte van de reis met het openbaar vervoer afleggen, hetgeen daardoor ook beter kan 

concurreren met de auto vanwege de meer gunstigere VF factor (Savelberg, 2009). 

 Cautionary development (terugtrekkingsfase): vond in Groot-Brittannië plaats vanaf 2004, doordat de 

effectiviteit van P&R in toenemende mate in twijfel getrokken werd met als gevolg dat P&R 

ontwikkelingen niet meer worden gestimuleerd door de overheid. P&R met een bestemmingsfunctie blijft 

hier niettemin wel bestaan en wordt nog minimaal doorontwikkeld, doordat het een mobiliteitsmaatregel 

is gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid, zonder dat daarbij autogebruik ontmoedigd wordt, 

hetgeen zeker voor lokale politici electoraal voordelig is (Dijk & Montalvo, 2011; Meek et al., 2008). In 

Nederland is de terugtrekkingsfase omstreeks 2010 pas gestart met het stopzetten van het ontwikkelen 

van regiopoorten, vooral als gevolg van de lage kostendekkingsgraad (Maartens, 2010). Ook in 

Nederland blijft P&R echter doorontwikkeld worden, hetzij op een veel kleinschaliger niveau, waarbij 

vooral kleinschalige P&R rondom stations nog steeds sterk gestimuleerd wordt. De regiopoorten van de 

stadsregio lijken in eerste instantie, vooral qua naamgeving, niet binnen deze trend te passen. Echter, 

als gedetailleerder gekeken wordt naar de planvorming omtrent deze regiopoorten, dan past het aantal 

te realiseren parkeerplaatsen wel degelijk binnen deze trend. Waar grote transferia beschikken over 

ongeveer 600 parkeerplekken, is in Zevenaar Oost nog slechts sprake van 100 tot maximaal 200 

parkeerplekken. Wel blijft de regiopoort van de stadsregio een voorbeeld van P&R met een weidefunctie. 

Daarnaast past Zevenaar Oost binnen de voorgestelde aanpak van het CROW (2005). Het belangrijkste 

doel van de regiopoort is het bieden van een multimodaal alternatief voor de unimodale reis met de auto 

(voor forenzen) en de congestie (op de A12).  

Het succes van een regiopoort, uitgedrukt in de bijdrage die een regiopoort levert aan het verbeteren van de 

bereikbaarheid, verschilt ondanks dezelfde bovenbeschreven cyclus sterk per land en locatie. Dit als gevolg van 

de wisselende omstandigheden en factoren die van invloed zijn op het keuzegedrag van de reiziger. 

2.3.2 Factoren van invloed op het gebruik van regiopoorten 

In de literatuur bestaat al veel onderzoek naar factoren die het gebruik van regiopoorten (P&R) beïnvloeden. Bos 

(2004) maakt een onderscheid tussen persoonlijke eigenschappen, contextuele omstandigheden, kwaliteit van de 

P&R, kwaliteit van het aanvullend openbaar vervoer, eigenschappen van de bestemming en de 

informatievoorziening. De voorgestelde ordening door Bos (2004) vertoont overeenkomsten met die van 

MuConsult (2000) en van Kooij (2004). Ook zij brengen een onderscheid aan tussen de kwaliteit van de P&R 

locatie en de kwaliteit van het aanvullend openbaar vervoer. Echter, MuConsult (2000) maakt nogmaals een 

onderscheid tussen de kwaliteit van de P&R locatie en de kwaliteit van de P&R zelf. Locatieaspecten hebben 
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hierin betrekking op reistijd, terwijl de kwaliteit van de P&R zelf zich richt op factoren als kosten en comfort. Dit 

onderscheid wordt overgenomen, mede doordat eigenschappen (van de locatie) van de bestemming ook al 

meegenomen worden. Hierdoor zijn er enerzijds de kwaliteitsfactoren van de P&R en het aanvullend openbaar 

vervoer (conform Bos, 2004; MuConsult, 2000; van Kooij, 2004) en anderzijds de locatiefactoren van zowel de 

P&R als de bestemming. Van Kooij (2004) benoemt sociale veiligheid als een aparte groep factoren. Echter, 

ondanks het grote belang van deze factor in de keuze wel of niet gebruik te maken van een regiopoort (Bos, 

2004; John, 2011; van Kooij, 2004), wordt deze factor niet als een aparte groep aangemerkt in dit onderzoek. 

Sociale veiligheid vormt een kwaliteitsfactor en wordt derhalve in deze categorie geclusterd. De pull en push 

factoren, zoals benoemd door het CROW (2005) en Egeter (2010) worden in de gekozen categorieën 

meegenomen. Naast de kwaliteits- en locatiefactoren zijn echter nog een aantal factoren te onderscheiden die het 

gebruik van regiopoorten beïnvloeden. Deze factoren  worden door Bos (2004) benoemd als persoonlijke 

eigenschappen en contextuele omstandigheden, terwijl het KpVV (2012) dit als achtergrondkenmerken en van 

Kooij (2004) als doelgroep specifieke factoren, in één categorie categoriseren. Het gaat hier om factoren 

variërend van reismotief tot bagage. Het onderscheid tussen persoonlijke eigenschappen en contextuele 

omstandigheden is echter verwaarloosbaar. Illustrerend hiervoor is het reismotief, enerzijds is dit persoonlijk 

(KpVV, 2012), maar tegelijkertijd kan dit ook als contextuele factor gezien worden (Bos, 2004). Gekozen wordt 

daarom voor een clustering als één categorie, omdat dit overzichtelijker en duidelijker is. Deze categorie wordt in 

dit onderzoek als persoonsfactoren benoemd. De factoren die van invloed zijn op het gebruik van regiopoorten 

worden dus geclusterd in drie categorieën:  

 Kwaliteitsfactoren; 

 Locatiefactoren; 

 Persoonsfactoren. 

 

Kwaliteitsfactoren 

De kwaliteitsfactoren hebben betrekking op de kwaliteit van de regiopoort alsmede de kwaliteit van het 

(beschikbare) aanvullend openbaar vervoer. Een kwalitatief hoogwaardige multimodale reis is nodig, om 

daadwerkelijk als alternatief te fungeren voor de unimodale reis (Bos, 2004). Meest belangrijke kwaliteitsfactor 

van zowel de regiopoort als het aanvullend openbaar vervoer is de sociale veiligheid (1). Indien de sociale 

veiligheid in een gedeelte van de reis in het geding is, dan wordt het keuzegedrag van de reiziger sterk ten 

faveure van de auto beïnvloed. Daarnaast heeft sociale veiligheid niet alleen betrekking op de reiziger, maar ook 

op de toegangsmodaliteit (auto of fiets) op regiopoort (Foote et al., 2000 in Bos, 2004). Ook het comfort (2) 

beïnvloedt het keuzegedrag van reizigers. Enerzijds is het comfort op de regiopoort zelf, zoals de 

wachtvoorziening en het voorzieningenniveau. Anderzijds is ook het comfort van het aanvullend openbaar 

vervoer belangrijk, zoals de kans op een zitplaats, toegankelijkheid en de netheid van het voertuig. De 

informatievoorziening (3) is een factor die in alle fase van de multimodale reis van invloed is. Het keuzegedrag 

van de reiziger wordt door deze factor beïnvloed, de reiziger wil weten waar men aan toe is en maakt steeds 

vanwege veranderende contextuele omstandigheden een andere afweging in zijn gedrag. Over het algemeen 

bevordert een betere informatievoorziening het gebruik van regiopoorten (Bos et al., 2004
A
).  

De kosten (4) vormen de laatste kwaliteitsfactor die zowel van toepassing is op de kwaliteit van de 

regiopoort, alsmede de kwaliteit van het aanvullend openbaar vervoer. De kosten voor het gebruik van de 

regiopoort bevinden zich in de (mogelijke) aanwezigheid van parkeertarieven. Uiteraard leidt gratis parkeren tot 

een hoger gebruik, maar opvallend is de constatering dat een minimaal parkeertarief meteen grote groepen 

reizigers weerhoudt van het gebruik van regiopoorten (Goudappel Coffeng, 2012). De tarieven in het aanvullend 

openbaar vervoer vormen een tweede belangrijke kostenpost. De kostenfactor moet, sterker dan andere factoren, 

in relatie gezien worden tot het unimodale alternatief. Op het moment dat het multimodale alternatief duurder is, 



 
20 

dan wordt een overstap nog nauwelijks gemaakt. Daarnaast bestaat hier ook een sterke relatie met de 

persoonsfactoren en beschikbaarheid van alternatieven in het bijzonder. Ter illustratie: een werknemer krijgt 

bijvoorbeeld een leaseauto, hierdoor is het multimodale alternatief altijd duurder en blijft deze potentiële gebruiker 

van de regiopoort kiezen voor de auto. De andere redenatie is ook mogelijk, indien een werkgever geen 

parkeervoorziening heeft, dan is het multimodale alternatief aantrekkelijker. Hiermee wordt ook de relatie met de 

locatiefactoren aangetoond. Het laatste belangrijke punt omtrent de kosten is tariefintegratie van de kosten voor 

de regiopoort en het aanvullend openbaar vervoer. Eén betaalsysteem voor beide fasen van de multimodale reis 

bevordert het gebruik van regiopoorten (Foote et al., 2000 in Bos, 2004).  

 De overstaptijd (5) tussen de modaliteiten in multimodaal transport, ook wel de interconnectivity (Bos, 

2004) genoemd is een kwaliteitsfactor van de regiopoort. De multimodale reis kent als nadeel in vergelijking tot de 

unimodale reis dat voor- en natransport en overstappen vereist zijn. Bijkomend nadeel is dat de benodigde 

overstaptijd ‘extra zwaar telt’ (Koppelman & Wen, 2000 in Bos, 2004; Savelberg, 2009), dit is het onderscheid 

tussen de zogenaamde kloktijd (werkelijk benodigde tijd) en gevoelstijd (ervaren tijdsduur). In de gemiddelde 

treinreis is de overstaptijd 9 minuten, maar voor het gevoel is dit liefst 26 minuten (Savelberg, 2009), een factor 

van 2,9. Wardman (2001), gebaseerd op onderzoek uit Australië, Frankrijk en Groot-Brittannië, is met een 

gemiddelde factor van 1,6 genuanceerder.  

 Het verkorten van de overstaptijd is onder andere mogelijk door twee kwaliteitsfactoren van het 

aanvullend openbaar vervoer, de punctualiteit (6) en frequentie (7). Een goede punctualiteit zorgt ervoor dat 

automobilisten de benodigde tijd voor het voortransport beter kunnen inschatten, waardoor de overstaptijd daalt. 

De frequentie is ook van invloed, doordat enerzijds bij een hoge frequentie het eventueel missen van het 

aanvullend openbaar vervoer minder gevolgen heeft voor de overstaptijd en anderzijds de flexibiliteit van het 

multimodale alternatief (voor de automobilist) sterk vergroot wordt. Een frequentie van minstens 4x per uur is 

vereist voor een regiopoort (Maartens, 2008). Het aantal overstappen (8) is ook een factor die het keuzegedrag 

van de reiziger beïnvloedt (van Kooij et al., 2004). Overstappen vormen risico’s, risico’s die het unimodale 

alternatief veel minder kent en daarnaast niet gewenst zijn voor het woon-werk verkeer. Deze groep staat immers 

onder tijdsdruk om op tijd de bestemming (het werk) te bereiken, in tegenstelling tot bijvoorbeeld recreatief 

verkeer. Het overstappen bij multimodaal transport vormt hiervoor een extra onzekerheid, die zo veel mogelijk 

voorkomen dient te worden. De reistijd (9) is het laatste kwaliteitscriterium. De reissnelheid van het multimodale 

alternatief moet ook in verhouding tot het unimodale alternatief bepaald worden. Voor de verhouding tussen de 

auto en het openbaar vervoer bestaat de eerder genoemde VF factor, maar zo’n factor bestaat voor unimodaal 

versus multimodaal nog niet. De reistijd, gemeten van deur-tot-deur (en dus niet alleen van het aanvullend 

openbaar vervoer), wordt gezien als overkoepelende factor, hetgeen in paragraaf 2.4 nader toegelicht wordt. 

Onder andere de locatiefactoren zijn factoren die de reistijd sterk beïnvloeden.  

 

Locatiefactoren 

De locatiefactoren hebben betrekking op de locatie van de regiopoort alsmede de bestemming. De belangrijkste 

locatiefactor van de regiopoort is de bereikbaarheid, uitgedrukt in de congestie op de toegangsweg (1) en de 

extra (om)reistijd (2) die nodig is om gebruik te maken van de regiopoort ten opzichte van het unimodale 

alternatief (Zonnenberg & Brohm, 1995; AGV, 2000 in Bos, 2004). Uiteraard dienen beide factoren zo minimaal 

mogelijk te zijn. Hoe lager de congestie en extra reistijd, des te meer mensen gebruik zullen maken van een 

regiopoort. De ligging van een regiopoort aan een snelweg maakt het dat de extra reistijd beperkt wordt, terwijl de 

congestie op de toegangsweg in principe voorkomen wordt doordat een regiopoort gesitueerd is voor de 

(terugkerende) congestie. Daarnaast kan getwist worden over de positionering van de beschikbaarheid van het 

aantal parkeerplaatsen (3), enerzijds is dit een criterium dat ook onder kwaliteitsfactoren ondergebracht kan 

worden. Echter, doordat het beschikbare aantal parkeerplaatsen ook sterk samenhangt met de bereikbaarheid 
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(Bos, 2004), wordt dit criterium toch als een locatiefactor gezien van de regiopoort. De beschikbaarheid van het 

aantal parkeerplaatsen is ook van toepassing voor de bestemming. Indien de beschikbaarheid immers laag is, 

dan is meer tijd nodig voor het vinden van een parkeerplaats en kan het multimodale alternatief tijdwinst 

opleveren met betrekking tot de reissnelheid. Hierdoor wordt het unimodale alternatief minder aantrekkelijk (Van 

Binsbergen & Bovy, 1996 in Bos, 2004). 

 Naast het aantal beschikbare parkeerplaatsen zijn er ook nog andere locatiefactoren op de bestemming 

die van invloed zijn op het keuzegedrag van de reiziger. Congestie treedt niet alleen op de toegangsweg naar de 

regiopoort op, maar ook op de route naar de bestemming: congestie naar bestemming (4). Congestie op de route 

naar een bestemming kan voor reizigers een reden zijn om te wisselen naar het multimodale alternatief en dus 

gebruik te maken van de regiopoort (Van Binsbergen & Bovy, 1996 in Bos, 2004). Ook ondersteunend beleid (5) 

is van invloed. Ondersteunend beleid op de bestemming bestaat in meerdere vormen (Bos, 2004; Egeter, 2010; 

van Kooij et al., 2004; MuConsult, 2000), zoals het: (gelaagd) parkeertarief, het prioriteren van het openbaar 

vervoer boven de auto, invoering van een progressief parkeerbeleid of het verminderen van het aantal 

beschikbare plaatsen. Ondersteunend beleid is daardoor in staat het keuzegedrag van de reiziger te veranderen, 

doordat het unimodale alternatief onaantrekkelijker gemaakt kan worden en het multimodale alternatief juist 

aantrekkelijker. MuConsult (2000) benoemt de locatie zelf ook als een locatiefactor. In dit onderzoek wordt 

gekozen deze factor niet apart mee te nemen doordat de congestie op de toegangsweg alsmede de extra 

(om)reistijd dit criterium al ‘afdekken’.  

 

Persoonsfactoren 

De persoonsfactoren hebben betrekking op persoonlijke eigenschappen alsmede de contextuele 

omstandigheden. Persoonlijke eigenschappen zijn van invloed op het keuzegedrag van de reiziger en inherent 

daaraan het gebruik van regiopoorten. Allereerst is het geslacht (1) van beperkte invloed op het gebruik, alleen 

bestaat in de literatuur geen consensus over de exacte invloed. Seco (et al., 1999 in Bos 2004) toont aan dat 

meer vrouwen gebruik maken van P&R, terwijl MuConsult (2001) en Monzón (2001 in Bos 2004) juist het 

omgekeerde concluderen. Eenzelfde verschil ontstaat in de literatuur met betrekking tot de invloed van de leeftijd 

(2). Eenduidigheid bestaat wel rondom de invloed van het opleidingsniveau (3) en inkomen (4). Reizigers die 

gebruikmaken van een P&R zijn over het algemeen hoger opgeleid (HBO of hoger) en hebben ook een relatief 

hoger inkomen  (De Wit, 1993 in Bos, 2004). MuConsult (2001) heeft specifiek het opleidingsniveau en inkomen 

bepaald van gebruikers van transferia, de voorloper van de regiopoorten, en kwam tot de conclusie dat dit (nog) 

hoger lag dan bij een normale P&R. Het reismotief (5) is ook van invloed op het gebruik, maar nog belangrijker: er 

bestaat een sterke verbondenheid tussen het reismotief en de locatie- en (vooral) de kwaliteitsfactoren (van Kooij 

et al., 2004). Om regiopoorten te verbeteren, hetgeen mogelijk is door de juiste factoren positief te veranderen, is 

het van groot belang een goed inzicht te verkrijgen in het reismotief van de reizigers. Van Kooij (2004), Monzón 

(2001) en Seco (et al., 1999) benoemen woon-werk relaties als de belangrijkste doelgroep voor een regiopoort. 

Slechts specifieke locatiefactoren van een regiopoort leiden tot een verschuiving hierin, door bijvoorbeeld een 

regiopoort specifiek aan te leggen voor een bepaalde belangrijke dagattractie. Woon-werk verkeer vormt de 

belangrijkste doelgroep van regiopoorten, hetgeen de keuze om bereikbaarheid te meten als de verandering in de 

VF factor in de ochtendspits, ingeeft. De beschikbaarheid van alternatieven (6) kent ook een invloed op het 

keuzegedrag. Immers, bijvoorbeeld iemand met een leaseauto zal niet snel overstappen naar het multimodale 

alternatief als voor dit alternatief wel betaald moet worden. Daarnaast is het de vraag of het multimodale 

alternatief überhaupt beschikbaar is. De persoonlijke mening en attitude van reizigers over de verschillende 

alternatieven vallen binnen deze factor.  

 Buiten de persoonlijke eigenschappen worden ook enkele contextuele omstandigheden tot de 

persoonsfactoren gerekend.  Het aantal passagiers (7) in een auto is ook van invloed op het gebruik van een 
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regiopoort. Monzón (et al., 1997 in Bos, 2004) en Seco (et al., 1999 in Bos, 2004) tonen aan dat reizigers vaak 

alleen in de auto naar een regiopoort reizen, hetgeen vanuit kostenbesparingsoogpunt verklaard kan worden, 

doordat de kosten voor het aanvullend openbaar vervoer per persoon worden gerekend. De hoeveelheid bagage 

(8) is ook een conditie  die het gebruik beïnvloedt. Hoe groter de hoeveelheid bagage, des te interessanter het 

unimodale alternatief wordt. Het tijdstip op een dag (9) en de weercondities (10) zijn de laatste twee 

omstandigheden die het gebruik van regiopoorten beïnvloeden (MuConsult, 2000). Het tijdstip van een reis is in 

dit onderzoek geen factor die het keuzegedrag aanpast, vanwege de eerder genoemde keuze voor de VF 

factoren in de ochtendspits. Slechtere weercondities beïnvloeden het gebruik van regiopoorten positief, doordat 

slecht weer leidt tot een dalende verkeersveiligheid, een hogere congestie en inherent daaraan een gunstigere 

VF factor. Echter, ook hier betreft het incidentele bereikbaarheid waardoor deze factor niet wordt meegenomen. 

 

Reistijd en reiskosten 

In de onderstaande tabel volgt een overzicht van alle bovengenoemde factoren die van invloed zijn op het gebruik 

van regiopoorten. De invloed van iedere afzonderlijke factor is echter niet gelijk, maar kent juist sterke verschillen.  

Kwaliteitsfactoren Locatiefactoren Persoonsfactoren 

Regiopoort en Aanvullend OV:  Regiopoort: Persoonlijke eigenschappen 

Sociale veiligheid Congestie toegangsweg Geslacht 

Comfort Extra (om)reistijd Leeftijd 

Informatievoorziening  Opleiding 

Kosten  Inkomen 

Overstaptijd  Motief 

Aanvullend OV: Regiopoort en Bestemming: Contextuele omstandigheden 

Punctualiteit Beschikbaarheid parkeerplaatsen Beschikbaarheid alternatieven 

Frequentie  Passagiers 

Overstappen Bestemming: Tijdstip 

Overkoepelende factor: Congestie naar bestemming Bagage 

Reistijd Ondersteunend beleid (tarieven) Weer 

Tabel 2: Factoren van invloed op het gebruik van regiopoorten. 

Uiteindelijk worden in dit onderzoek slechts twee hoofdfactoren meegenomen, te weten reistijd en reiskosten, 

omdat dit de belangrijkste factoren zijn.  

Reistijd is de meest belangrijke factor (Bovy et al., 1991; Ortúzar & Willumsen, 2000; Wilson, 1967 in 

Krygsman, 2004) en is, door deze uit te drukken in deur-tot-deur reistijd, tevens een overkoepelende factor die 

veel van de bovenstaande factoren behelst. De reistijd wordt namelijk beïnvloed door: 

 Alle locatiefactoren: congestie op de toegangsweg, extra (om)reistijd, beschikbaarheid van parkeerplaats 

(regiopoort en bestemming), congestie naar bestemming en ondersteunend beleid.  

 De kwaliteitsfactoren: overstaptijd, punctualiteit, frequentie, aantal overstappen.  

 De persoonsfactoren: reismotief, beschikbaarheid van alternatieven en het tijdstip.  

De reiskosten, een tweede belangrijke factor die van invloed is op het gebruik van regiopoorten (Goudappel 

Coffeng, 2012, 2012
1
) worden ook uitgedrukt in reistijd, zodat alle factoren in één (reistijd)eenheid gemeten 

kunnen worden. De overige factoren en relaties kennen, met uitzondering van de sociale veiligheid, een 

marginale invloed op het keuzegedrag van de reiziger (Bos, 2004) of zijn voor dit onderzoek niet relevant. 

Daarnaast vormt het niet meenemen van deze factoren een afbakening in dit onderzoek.  

2.4 Keuzegedrag van de reiziger 

Uiteindelijk is het gebruik van regiopoorten afhankelijk van het keuzegedrag van de reiziger: welke afweging 

wordt gemaakt tussen de verschillende modaliteiten. Reistijd en reiskosten zijn de belangrijkste factoren die deze 

afweging beïnvloeden. Realistisch gezien maakt de reiziger een afweging tussen drie alternatieven: 
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 Volledige reis met de auto; 

 Volledige reis met het openbaar vervoer; 

 Reis gedeeltelijk met de auto en gedeeltelijk met het openbaar vervoer, in dit onderzoek gedefinieerd als 

multimodaal.  

De keuze van ieder individu afzonderlijk kan vervolgens gekoppeld worden aan VF factoren om te komen tot de 

gewenste VF curve voor multimodaal transport. De verandering in de bereikbaarheid, als gevolg van de 

ontwikkeling van de regiopoort, bevindt zich in het verschil in de VF factor voor- en na realisatie.  

Voor de volledigheid worden in de onderstaande tabel eerst de beschikbare modaliteiten voor en na 

ontwikkeling van een regiopoort voor een potentiële gebruikers weergegeven: 

Voorsituatie Na situatie  

Auto Auto 

Openbaar vervoer Openbaar vervoer 

Fiets Fiets 

Lopen Lopen 

Geen (reis) Regiopoort (gecombineerd met een access en egress 

mode).  

Tabel 3: Modaliteiten 

Natuurlijk is het onwaarschijnlijk dat reizigers die lopen in de voorsituatie, na realisatie gebruik maken van de 

regiopoort. Voor deze reizigers is de regiopoort niet (of nauwelijks) een alternatief vanwege de relatief korte 

afstanden die deze groep reist. In iets mindere mate geldt dit eveneens voor de fiets. Een verschuiving van de 

auto of het openbaar vervoer, als gevolg van de regiopoort, naar de fiets is onwaarschijnlijk. Eveneens is vice 

versa een verschuiving van de fiets naar de auto, het openbaar vervoer of de regiopoort niet erg waarschijnlijk.  

De verbetering van de bereikbaarheid kan verschillende effecten hebben op het keuzegedrag van 

reizigers. Enerzijds wisselen mensen van het unimodale (volledige reis met de auto) naar het multimodale 

alternatief, hetgeen gefaciliteerd wordt door de regiopoorten. Anderzijds beïnvloedt een regiopoort ook andere 

veranderingen in het keuzegedrag van de reiziger.  Zo kan een reiziger die voorheen de reis volledig aflegde met 

het openbaar vervoer zelfs zorgen voor, afhankelijk van de gekozen definitie, een verslechtering van de 

bereikbaarheid of wordt een regiopoort oneigenlijk gebruikt, bijvoorbeeld als ‘gratis’ parkeervoorziening voor 

omliggende bedrijven (Meek et al.,2008). Dit wordt ondersteund, zoals eerder in het theoretisch kader al 

benoemd, door Zimmerman (et al., 1974) die aantoont dat bij het genereren van extra aanbod (infrastructuur), 

waartoe ook een regiopoort behoort, de volgende reizigerseffecten kunnen optreden:  

 Induced: extra gegenereerd verkeer dat voorheen de reis niet maakte; 

 Diverted: omgeleid verkeer dat voorheen multimodaal reisde en gebruik maakte van een ander station; 

 Transferred: overgestapt verkeer dat voorheen gebruik maakte van andere modaliteiten; 

 Shifted: verschoven verkeer dat voorheen naar een andere locatie reisde. In het specifieke geval een 

regiopoort treedt dit effect niet op, doordat het niet realistisch is te verwachten dat regiopoorten leiden tot 

reizen van of naar een andere woon- en/of werklocatie.   

De beschikbare modaliteiten gecombineerd reizigerseffecten van (potentiële) gebruikers volgend uit Zimmermann 

(et al., 1974) resulteren in de volgende relaties: 

Voorsituatie Na situatie Effect (Zimmerman) 

Auto Auto Niet van toepassing 

Auto Openbaar vervoer Transferred 

Auto Regiopoort Transferred 

Openbaar vervoer Auto Transferred 

Openbaar vervoer Openbaar vervoer Niet van toepassing 

Openbaar vervoer Regiopoort Diverted 

Fiets Auto Transferred 

Fiets Openbaar vervoer Transferred 
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Fiets Regiopoort Transferred 

Geen Auto Induced 

Geen Openbaar vervoer Induced 

Geen  Regiopoort Induced 

Tabel 4: Reizigerseffecten gekoppeld aan modaliteiten. 

Voor het bepalen van de grootte van de effecten is het noodzakelijk het keuzegedrag van (potentiële) gebruikers 

van een regiopoort in beeld te brengen, hetgeen weer afhankelijk is van  de kwaliteits-, locatie- en 

persoonsfactoren. Hieruit worden, zoals gezegd, uiteindelijk alleen de reistijd en reiskosten meegenomen. De 

bijdrage aan de bereikbaarheid wordt uiteindelijk uitgedrukt door de verandering van de aantrekkelijkheid van het 

openbaar vervoer (dankzij het multimodale alternatief) te meten in een VF factor, gebaseerd op de twee 

bovengenoemde criteria.   

 

Aantrekkelijkheid van modaliteiten 

Het keuzegedrag van de reiziger wordt gekoppeld aan de aantrekkelijkheid van de beschikbare modaliteiten, om 

te komen tot de VF curve voor multimodaal transport en tevens uitspraken te kunnen doen over de potentie van 

regiopoorten. De aantrekkelijkheid van de modaliteiten vormt een afhankelijke variabele van de reistijd en de 

reiskosten. De aantrekkelijkheid, gemeten in één reistijdeenheid, wordt berekend zowel voor- als na realisatie van 

de regiopoort.  

De reiskosten kunnen worden omgezet in een reistijdeenheid dankzij de value of time matrix (Ministerie 

van Infrastructuur en Milieu, 2012). Uit deze matrix blijkt dat de kosten voor 1 uur reistijd ongeveer €9,60 

bedragen. In de periode tot en met 2020 loopt dit op tot €10. Deze matrix kan in dit onderzoek omgekeerd worden 

gebruikt, om te komen tot de gewenste reistijdeenheid. Indien de reiskosten bekend zijn van een reis 

(bijvoorbeeld €5), dan kunnen deze kosten omgezet worden in een 30 minuten reistijd, die vervolgens bij de 

reeds berekende reistijd worden opgeteld. Uiteindelijk vormt de gezamenlijke score de aantrekkelijkheid van de 

modaliteit. Per modaliteit (auto, openbaar vervoer, multimodaal) worden deze stappen vervolgens herhaald. Uit 

toekomst- en praktische overwegingen wordt besloten de norm van 2020 te hanteren: 

                                   

Formule 2: Kosten uitgedrukt in reistijd 

De aantrekkelijkheid van een modaliteit kan dus bepaald worden: 

                                   

                                              

Hierbij geldt hoe lager de totaalscore, des te aantrekkelijker de modaliteit.  

Formule 3: Aantrekkelijkheid per modaliteit. 

De aantrekkelijkheid wordt berekend zowel voor- als na realisatie van de regiopoort. Voor realisatie wordt 

gekozen voor de traditionele VF factor, hetzij dat hierin reiskosten geïntegreerd worden. De verhouding tussen 

het openbaar vervoer en de auto staat dus centraal: 

                              
                  

       
 

Formule 4: VF factor voor realisatie regiopoort. 

De berekening van de VF factor na realisatie van de regiopoort verschilt in vergelijking met voor realisatie op één 

cruciaal element. Het openbaar vervoer wordt in de VF factor vervangen door het multimodaal transport om de 

bereikbaarheidsverbetering te meten. Achter deze wijziging ligt één belangrijke assumptie, ondersteund door de 

literatuur: multimodaal transport is sneller dan een reis volledig met het openbaar vervoer.  
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Formule 5: VF factor na realisatie regiopoort. 

Door het bepalen van de VF factoren in de voor- en na situatie, kan gekoppeld aan het keuzegedrag van de 

reiziger, uiteindelijk de VF curve voor multimodaal transport gerealiseerd worden. Het operationaliseren van de 

VF factor zal nader toegelicht worden in paragraaf 3.4.3.  

2.5 Conceptueel model en hypothesen 

Conceptueel model 

Het bovenstaande theoretisch kader wordt in deze paragraaf omgezet in een conceptueel model. Reistijd en 

reiskosten zijn de onafhankelijke variabelen die de aantrekkelijkheid van de modaliteiten beïnvloeden. De 

aantrekkelijkheid van de modaliteiten wordt berekend, zowel voor als na realisatie van de regiopoort door middel 

van de opgestelde VF factoren. 

                                     
                   

      
 

 

                                   
                           

      
 

Formule 6: VF factoren voor- en na realisatie van de regiopoort. 

De VF factoren zijn van invloed op het keuzegedrag van de reiziger: of en zo ja, door welke modaliteit(en) wordt 

gekozen voor het afleggen van de reis? Met behulp van beide VF factoren wordt de bereikbaarheidsverbetering 

bepaald, dit gebeurt door de voor- en na situatie te vergelijken. Daarnaast kunnen de VF factoren gekoppeld 

worden aan het keuzegedrag van de reiziger, dit is de rechterzijde in het conceptueel model. Deze stap richt zich 

specifiek op het creëren van een multimodale VF curve. Met andere woorden: hoeveel procent van de captives 

en keuzereizigers maakt bij een bepaalde VF factor gebruik van het multimodale alternatief. Hiervoor is het 

noodzakelijk inzicht te krijgen in de gebruikers van regiopoorten en de kenmerken van hun reis, hetgeen in 

onderzoeksvraag 1 gebeurt. Het opstellen van de VF factoren die de aantrekkelijkheid van de modaliteiten 

bepalen vindt plaats in onderzoeksvraag 2, waarna in onderzoeksvraag 3 de VF curven worden geconstrueerd. 

Tot slot worden de VF curven getoetst op de casus Zevenaar Oost.   

 

Figuur 13: Conceptueel model. 

Hypothesen / Conclusies 

Op basis van het theoretisch kader worden, geclusterd per onderzoeksvraag, de volgende hypothesen 

geformuleerd: 
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Onderzoeksvraag 1: Wat is het gebruik van regiopoorten en wie is deze gebruiker? 

A. Regiopoorten zijn een vorm van P&R met een weidefunctie; 

B. Regiopoorten hebben een relatief hoge bezettingsgraad, doordat multimodaal transport meer geschikt is 

voor relatief grotere afstanden als gevolg van de betere VF factor. De relatief hoge afstand die moet 

worden afgelegd naar een regiopoort staat haaks op de literatuur, die juist aangeeft dat mensen het 

multimodale alternatief dan juist niet meer overwegen; 

C. Regiopoorten richten zich vooral op keuzereizigers, hetgeen een gunstigere reistijdverhouding ten 

faveure van het OV vereist. De grootste groep gebruikers heeft een woon-werk reismotief en inherent 

daaraan worden regiopoorten vooral benut op werkdagen. 

 

Onderzoeksvraag 2: In welke mate leidt een Regiopoort tot een overstap van de auto (unimodaal) naar 

multimodaal transport en onder welke voorwaarden? 

A. De gewenste overstap naar het multimodale alternatief is marginaal.  Dit kent de volgende oorzaken: 

a. Ondanks het feit dat de bezettingsgraad relatief hoog is, hebben de regiopoorten in verhouding 

tot de intensiteiten op de snelweg een geringe grootte; 

b. Regiopoorten worden vooral benut door lokaal verkeer, hetgeen verklaard wordt doordat 

reizigers bij een gemiddelde multimodale reis, waarbij de auto de access mode is (zoals bij een 

regiopoort) de gemiddelde afstand tot het station slechts 5 kilometer bedraagt (Krygsman, 

2001). Mensen rijdend op de snelweg (keuzereizigers), die de grootste bijdrage kunnen leveren 

aan het verbeteren van de bereikbaarheid, zijn dus per definitie als lastig te verleiden tot de 

multimodale overstap.  

c. Daarnaast leidt een regiopoort ook tot extra gegenereerd verkeer en onttrekt het mensen die 

hun reis eerst volledig met het openbaar vervoer aflegden.  

 

Onderzoeksvraag 3: Wat is de toekomstverwachting ten aanzien van het P&R gebruik van de regiopoort 

Zevenaar Oost? 

A. De VF curve voor multimodaal transport, waarbij de regiopoort als overstap fungeert, zal relatief sneller 

aflopen. Met andere woorden: de VF verhouding zal gunstiger moeten zijn in vergelijking tot het 

openbaar vervoer, omdat meer keuzereizigers gebruik maken van regiopoorten dan bij traditioneel 

openbaar vervoer. Het is immers lastiger het reisgedrag van keuzereizigers aan te passen en hen te 

verleiden tot een multimodale overstap dan captives, die geen andere keuze hebben.  
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3. Methodologie 

Dit hoofdstuk is gewijd aan de methodische opzet van dit onderzoek. Om de doelstelling van het onderzoek te 

bereiken worden de theoretische begrippen uit het vorige hoofdstuk geoperationaliseerd, met andere woorden 

uiteengezet in praktisch meetbare indicatoren.   

 Om deze transitie te realiseren wordt in paragraaf 3.1 de gekozen onderzoeksstrategie voor dit 

verklarende onderzoek, een meervoudige casestudy gebruikmakend van een deductieve benadering, 

beargumenteerd. Deze strategie is het meest geschikt voor beantwoording van de hoofdonderzoeksvraag.  

 In paragraaf 3.2 wordt ingegaan op de gekozen cases, waarvan Barneveld Noord en Veenendaal De 

Klomp de onderzoeksobjecten zijn en de toekomstige regiopoort Zevenaar Oost als controle-eenheid fungeert. 

 Vervolgens worden in paragraaf 3.3 de onderzoek- en dataverzamelingsmethoden toegelicht. De 

onderzoeksmethoden, gebruikt om de benodigde data te genereren, worden in dit onderzoek gevormd door het 

survey en een documentanalyse.   

 Op basis van de bovenstaande paragrafen wordt in paragraaf 3.4 een onderzoekskader ingericht. Het 

onderzoekskader behelst het operationeel kader, waarin beschreven wordt hoe de theoretische begrippen 

omgezet zijn in praktisch meetbare indicatoren. Daarnaast wordt een koppeling gemaakt tussen de indicatoren en 

het opgestelde survey in de dataverwerking. De uitvoering van het survey bevindt zich in het 

dataverzamelingsprotocol. Ook worden de praktische keuzes en kengetallen rondom het survey vermeld.  

 Tot slot worden de gevolgen van de methodische keuzes voor de validiteit en betrouwbaarheid van het 

onderzoek in paragraaf 3.5 in kaart gebracht. 

3.1 Onderzoeksstrategie 

In dit onderzoek staat de bijdrage van regiopoorten aan het verbeteren van de bereikbaarheid centraal. Hierdoor 

is sprake van een verklarend onderzoek, doordat de relatie tussen regiopoorten (variabele A) en bereikbaarheid 

(variabele B) onderzocht wordt, hetgeen past binnen de definitie van Saunders (et al., 2008): het leggen van 

verbanden tussen verschillende variabelen. De relatie is, in geval van dit onderzoek dus, de bijdrage (invloed) van 

regiopoorten (A) op de bereikbaarheid (B). De opgestelde hypothesen uit het theoretisch kader (hoofdstuk 2) 

vormen eveneens een bevestiging voor de keuze voor verklarend onderzoek.   

Om de doelstelling te bereiken en de probleemstelling te beantwoorden is de casestudy de meest 

geschikte onderzoeksstrategie. De casestudy wordt omschreven als (Robson, 2002): een methode voor het doen 

van onderzoek die gebruikmaakt van empirisch onderzoek van een bepaald hedendaags verschijnsel binnen de 

actuele context, waarbij van verschillende soorten bewijsmateriaal gebruik wordt gemaakt. De casestudy is een 

vaak gebruikte strategie voor verklarend onderzoek (Saunders et al., 2008).  Een keuze die tevens ondersteund 

wordt, gekeken naar de overeenkomende kenmerken tussen dit onderzoek en de casestudy (Verschuren & 

Doorewaard, 2007).  Er is sprake van een beperkt aantal onderzoekseenheden (3); open waarneming op locatie 

(eigen gegenereerde data op locatie); selectieve steekproef (strategische keuzes cases) en een diepteonderzoek 

(specifiek: de bijdrage van regiopoorten aan bereikbaarheid).  

De keuze voor drie cases geeft eveneens aan dat gekozen wordt voor een meervoudige casestudy en 

niet voor een enkelvoudige casestudy. De keuze voor de meervoudige casestudy is ingegeven, doordat dit de 

generaliseerbaarheid van het onderzoek vergroot (Yin, 2003). De uniekheid van de casestudy is enerzijds een 

sterkte, doordat dieper op een verschijnsel kan worden ingegaan. Tegelijkertijd is deze uniekheid ook een zwakte, 

doordat de generaliseerbaarheid in het geding is. Deze zwakte wordt echter genuanceerd door Flyvbjerg (2006), 

die stelt dat de kracht van het ‘voorbeeld (de casus)’, niet onderschat mag worden. Daarnaast wordt de 

generaliseerbaarheid vergroot door de keuze van meerdere onderzoeksmethoden, waardoor triangulatie 
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plaatsvindt  (zie paragraaf 3.3), en het feit dat een relatief groot percentage (30%) van de totale regiopoorten in 

de steekproef wordt meegenomen.  

 Het onderzoek kent tot slot een deductieve benadering. De theoretische assumptie dat regiopoorten 

bijdragen aan het verbeteren van de bereikbaarheid wordt getoetst.  Niet alleen wordt dit bevestigd doordat de vijf 

stadia van deductief onderzoek (Robson, 2002) worden doorlopen, ook de aanwezigheid van hypothesen en de 

keuze voor een verklarend onderzoek, benadrukken het deductieve karakter. Saunders (et al., 2008) benoemt 

deductief daarnaast als: ‘het verklaren van causale verbanden tussen variabelen’. Het causale verband tussen 

regiopoorten en bereikbaarheid wordt in dit onderzoek verklaard.  

In dit verklarende onderzoek, waarin een deductieve benadering wordt toegepast, wordt gebruik 

gemaakt van een meervoudige casestudy als onderzoeksstrategie. De keuze voor een survey gecombineerd met 

een documentanalyse als onderzoeksmethoden, maakt dat in dit onderzoek sprake is van een multimethode 

kwantitatief onderzoek als benoemd door Saunders (et al., 2008).  

3.2 Casusselectie 

Er bestaan een tweetal typen methoden om bij een meervoudige casestudy de cases te selecteren, de 

hiërarchische en sequentiële methode (Verschuren & Doorewaard, 2007). In dit onderzoek wordt gekozen voor 

de hiërarchische methode, waarbij de casusselectie geschiedt op basis van vooraf opgestelde selectiecriteria. 

Iedere casus wordt afzonderlijk geanalyseerd aan de hand van een vast analyseschema, in dit onderzoek 

gevormd door het survey. De tweede stap vormt het vergelijken van de afzonderlijke onderzoeksresultaten per 

casus om te komen tot verklaringen omtrent de invloed van regiopoorten op de bereikbaarheid. De cases zijn 

strategisch geselecteerd door te kiezen voor cases die zo min mogelijk van elkaar verschillen op basis van de 

selectiecriteria. Zevenaar Oost dient hierbij als uitgangspunt. Het feit dat weinig bekend is over de exacte invloed 

van regiopoorten op de bereikbaarheid, ondersteunt deze keuze en tevens wordt het leggen van verbanden 

tussen variabelen vergemakkelijkt. 

 De volgende selectiecriteria zijn benoemd voor de casusselectie: 

Selectiecriterium Opties / Relevantie 

 Ligging  Direct of indirect aan de snelweg. 

Mogelijkheid tot beïnvloeding type P&R, zoals benoemd in de theorie 

(Bos, 2004; Meek et al., 2008). 

 Frequentie Aantal treinen per uur in de richting van de bestemming van de doelgroep. 

Beïnvloedt de aantrekkelijkheid (en dus het gebruik van de regiopoort). 

 Treindienst Intercity of sprinter (stoptrein). 

Beïnvloedt de aantrekkelijkheid (en dus het gebruik van de regiopoort). 

 Type spoorlijn Dubbelspoor of enkelspoor. 

Mogelijkheid tot beïnvloeding aantrekkelijkheid (betrouwbaarheid reistijd).  

Tabel 5: Selectiecriteria. 

Alle regiopoorten in Nederland worden aan de selectiecriteria getoetst. Tabel 6 toont deze regiopoorten, met 

uitzondering van de lange termijn regiopoorten en Randstadpoorten. De lange termijn regiopoorten Lelystad Zuid 

en Nijkerk Corlaer zijn nog niet gerealiseerd. Door de aangebrachte splitsing in de cases (onderzoeksobjecten 

versus controle-eenheid) is het wenselijk dat de onderzoeksobjecten reeds gerealiseerde regiopoorten zijn, 

waardoor deze beide geprognosticeerde regiopoorten afvallen. De drie Randstadpoorten worden niet 

meegenomen, doordat deze enerzijds niet in de geplande vorm gerealiseerd zijn (BleiZo) of anderzijds nooit tot 

volwaardige regiopoort zijn uitgebouwd (Breukelen, Nieuw Vennep).  
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Figuur 14: Regiopoorten in Nederland (Maartens, 2008). 

De toetsing van de regiopoorten aan de selectiecriteria leidt tot de volgende afwegingsmatrix, waarin voor de 

volledigheid ook de doelgroep en de aanliggende snelweg worden meegenomen : 

Regiopoort Spoorlijn Freq. Trein Ligging  Doelgroep File 

Barneveld Noord Enkelspoor 4x p/h Stop Direct Amersfoort, Utrecht A1 

Best Dubbelspoor 4x p/h Stop Indirect Utrecht, Amsterdam A2 

Geldermalsen Dubbelspoor 4x p/h Stop Indirect Utrecht A2 

Hoorn Dubbelspoor 4x p/h IC/Stop Indirect Amsterdam A7 

Lage Zwaluwe Dubbelspoor 4x p/h Stop Direct Rotterdam, Den Haag A16 

Veenendaal De Klomp Dubbelspoor 2x p/h IC Direct Utrecht A12 

Weert Dubbelspoor 4x p/h IC/Stop Indirect Eindhoven, Utrecht A2 

Zevenaar Oost Enkelspoor 4x p/h Stop Direct Arnhem, Utrecht A12 

Tabel 6: Afwegingsmatrix casus-selectie. 

Op basis van bovenstaande criteria wordt uiteindelijk gekozen om naast de casus Zevenaar Oost (controle-

eenheid), de cases Barneveld Noord en Veenendaal De Klomp als onderzoeksobjecten te selecteren voor dit 

onderzoek. Veenendaal De Klomp is de enige regiopoort die gerealiseerd is bij een bestaand station.  

 

Casus 1: Zevenaar Oost 

Het opnemen van de casus Zevenaar Oost vormt de relevantie van dit onderzoek voor de stadsregio en is tevens 

de aanleiding. Zevenaar Oost vormt in deze dus een randvoorwaarde en uitgangspunt, hetgeen ook terugkomt in 

de derde onderzoeksvraag is: wat is de toekomstverwachting ten aanzien van het P&R gebruik van de regiopoort 

Zevenaar Oost? 

Zevenaar Oost is de eerste regiopoort van de stadsregio en bevindt zich momenteel nog in de 

planstudiefase. Definitieve realisatie is nog niet zeker, mede doordat realisatie van het station ook extra 

infrastructuur vereist (tenminste een spoorverdubbeling tussen Zevenaar Oost en Didam). Het baanvak Arnhem – 
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Zevenaar is dubbelsporig, vanaf Zevenaar tot Winterswijk is het baanvak slechts enkelsporig. Op het baanvak 

rijden in de huidige situatie vier stoptreinen per uur en de verwachting is dat dit na realisatie van Zevenaar Oost 

niet gewijzigd zal worden (Projectteam Zevenaar Oost, 2012). De regiopoort is gelegen direct aan de A12, 

waardoor automobilisten een snelle en gemakkelijke overstap geboden wordt. Er wordt dus getracht mensen te 

laten kiezen voor het multimodale alternatief. Dit sluit aan bij één van de belangrijkste doelen van de 

regiopoorten, het verbeteren van de bereikbaarheid. De doelgroep van Zevenaar Oost reist overwegend naar 

Arnhem en in mindere mate Utrecht en Nijmegen.  

 

Casus 2: Barneveld Noord  

Barneveld Noord is een reeds, door de provincie Gelderland (in 2006) gerealiseerde regiopoort. De regiopoort is 

gelegen aan de A1 en op het baanvak Ede-Wageningen – Amersfoort. Dit baanvak is van Ede-Wageningen tot 

Barneveld-Noord enkelsporig, vanaf Barneveld-Noord tot Amersfoort dubbelsporig. In de huidige dienstregeling 

(2012) rijden er vier stoptreinen per uur tussen Amersfoort en Barneveld-Noord. Twee stoptreinen per uur rijden 

nog door richting Ede-Wageningen. De regiopoort is direct gelegen aan de A1 en gebruikers reizen overwegend 

naar Amersfoort en Utrecht. Barneveld Noord komt op de basis van de selectiecriteria overeen met Zevenaar 

Oost en wordt daarom als tweede casus meegenomen in dit onderzoek. Bijkomend voordeel van de keuze voor 

deze casus is dat de benodigde informatie reeds voorhanden is.  

 

Casus 3: Veenendaal De Klomp 

Veenendaal De Klomp is de derde en laatste casus in dit onderzoek. De directe ligging van dit station aan de A12 

heeft hierin de doorslag gegeven. De overige stations, met uitzondering van Lage Zwaluwe, zijn niet direct 

gelegen aan een snelweg. Hierdoor is niet alleen de situatie minder vergelijkbaar met Zevenaar Oost, maar 

bestaat ook een aanzienlijke kans dat het hier regiopoorten met een herkomstfunctie betreft, in plaats van de 

benodigde weidefunctie (Bos, 2004; Meek et al., 2008).  

 Veenendaal De Klomp is sinds 2006 aangemerkt als een regiopoort. Per uur stoppen hier twee intercity’s 

in de richtingen Arnhem en Utrecht (-Amsterdam). De lagere frequentie wordt hier in feite gecompenseerd door 

de intercitydienst. De keuze boven Lage Zwaluwe is ingegeven vanuit de doelgroep enerzijds en praktische 

overwegingen anderzijds. Zowel Veenendaal De Klomp (volledig) als Zevenaar Oost (gedeeltelijk) richten zich 

namelijk op reizigers van de A12 met als bestemming Utrecht (of verder). Daarnaast spelen ook praktische 

overwegingen een rol. Voor wat betreft Veenendaal De Klomp (Vaessens, 2008) bestaan uitgebreide 

evaluatieonderzoeken, terwijl deze onderzoeken voor Lage Zwaluwe nog niet gereed zijn. 

 

Deze meervoudige casestudy tracht de bijdrage van regiopoorten aan het verbeteren van de bereikbaarheid in 

beeld te brengen. In totaal worden in dit onderzoek een drietal cases geselecteerd, gebruikmakend van de 

hiërarchische methode (Verschuren & Doorewaard, 2007). Het betreft hier de twee onderzoeksobjecten 

Barneveld Noord en Veenendaal De Klomp, alsmede de controle-eenheid Zevenaar Oost. De controle-eenheid is 

op verzoek van de stadsregio ingevoegd.  

3.3 Onderzoeksmethoden en dataverzameling 

Voor het beantwoorden van de hoofd- en deelonderzoeksvragen, hetgeen bereikt wordt door de geselecteerde 

cases te onderzoeken, wordt gebruik gemaakt van een survey en documentanalyse als onderzoeksmethoden. 

Hierdoor vormt deze casestudy een multimethode kwantitatief onderzoek en vindt tevens methodetriangulatie 

plaats. Methodetriangulatie versterkt zowel de validiteit als betrouwbaarheid van dit onderzoek, waarmee 

tegemoet gekomen wordt aan een beperking van zowel de casestudy als het survey (Saunders et al., 2008; 

Verschuren & Doorewaard, 2007). Waar het survey kwantitatieve breedte data genereert, genereert de 
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documentanalyse extra data die de onderzoeksresultaten uit het survey verdiept (Verschuren & Doorewaard, 

2007).  

Het onderscheid tussen de onderzoeksobjecten enerzijds en de controle-eenheid anderzijds bestaat ook 

in de onderzoeksmethoden. Bij de cases Barneveld Noord en Veenendaal De Klomp wordt gebruik gemaakt van 

de documentanalyse, terwijl Zevenaar Oost onderzocht wordt met het survey. Deze keuze wordt ingegeven dat 

voor de eerste twee cases de data reeds beschikbaar is, terwijl voor Zevenaar Oost deze data zelf gegenereerd 

dient te worden. De resultaten en assumpties uit de documentanalyse worden in dit onderzoek in feite getoetst 

met het survey, terwijl vice versa ook de praktische resultaten uit het survey vanuit theoretisch perspectief 

verklaard kunnen worden. Op basis van beide worden uiteindelijk uitspraken gedaan over de bijdrage van 

regiopoorten aan het verbeteren van de bereikbaarheid.  

 

Documentanalyse 

De documentanalyse is de onderzoeksmethode die wordt toegepast op de onderzoekobjecten. Gebruikmakend 

van de beschikbare documenten wordt het keuzegedrag van de reiziger en de achterliggende factoren bij deze 

keuze, inzichtelijk gemaakt bij de cases Barneveld Noord en Veenendaal De Klomp. In tegenstelling tot het 

survey, waar empirisch zelf data wordt gegenereerd, wordt in de documentanalyse gebruik gemaakt van 

secundaire data, empirische gegevens gegenereerd door anderen (Verschuren & Doorewaard, 2007) en 

literatuur. De keuze voor de documentanalyse volgt uit het feit dat deze regiopoorten al gerealiseerd en uitgebreid 

geëvalueerd zijn (onder andere door surveys), waardoor de noodzaak tot het uitvoeren van een eigen survey 

ontbreekt. Naast de evaluaties bestaan ook wetenschappelijke papers en proefschriften naar het gebruik van 

P&R en het keuzegedrag van de reiziger dat dit gebruik sterk beïnvloed. Tezamen vormen zij de literatuur die 

gebruikt wordt in de documentanalyse.  

 

Survey 

Het survey is de onderzoeksmethode die wordt toegepast op de controle-eenheid, hierbij wordt eigen data op 

locatie gegenereerd. Deze keuze past binnen de gekozen deductieve aanpak en de casestudy als 

onderzoeksstrategie van dit onderzoek (Saunders et al., 2008). Om inzicht te krijgen in de bijdrage van Zevenaar 

Oost aan het verbeteren van de bereikbaarheid is het belangrijk het keuzegedrag van de reiziger te analyseren, 

waardoor de benodigde data per casus om het keuzegedrag te kunnen bepalen hoog is. Enerzijds is het 

keuzegedrag van de reiziger van vele factoren afhankelijk is, anderzijds is de potentiële gebruiker afkomstig uit 

een relatief grote populatie. Dit ondersteunt de keuze voor een survey (Saunders et al., 2008). Bijkomend 

voordeel van het survey is dat de populatie rechtstreeks naar hun gedrag bevraagd kan worden, in plaats van 

indirect bijvoorbeeld via een interview.  

 Het survey is in dit onderzoek een vragenlijst, waarin een gedeelte van de populatie (respondenten), 

gevraagd wordt vragen in een vooraf bepaalde volgorde te beantwoorden. Doordat elke respondent gevraagd 

wordt dezelfde reeks vragen te beantwoorden, is de meest efficiënte manier om antwoorden te verzamelen een 

representatieve steekproef (Saunders et al., 2008). Uit de vijf typen mogelijke vragenlijsten wordt uiteindelijk de 

online vragenlijst geprefereerd. Op basis van de omvang van de steekproef, minstens 100 respondenten is een 

vereiste, valt een door de interviewer in te vullen vragenlijst bij voorbaat af. De online vragenlijst verdient de 

voorkeur boven een vragenlijst per post of een uitreiken-en-ophalen vragenlijst. De keuze wordt gebaseerd op 

basis van de kenmerken van de respondenten (mensen hebben haast, waardoor uitreiken-ophalen geen optie is), 

het belang van het bereiken van een bepaalde persoon als respondent en het belang van niet-vervormde 

antwoorden (op beide criteria scoort de online vragenlijst goed). Ook belangrijke praktische argumenten 

(Saunders et al., 2008) als de beschikbare tijd, praktische uitvoerbaarheid, kosten en het automatiseren van de 

gegevens maken een online vragenlijst het meest aantrekkelijk. In een relatief beperkte periode, tegen lage 
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kosten en zonder kans op digitaliseringfouten (vergroot de betrouwbaarheid) kan dit type survey toegepast 

worden. De vragenlijst per post is in de praktijk niet mogelijk, doordat de hiervoor benodigde gegevens van 

potentiële reizigers onbekend zijn. Het verkrijgen van deze gegevens is onderzocht, maar vanwege de te hoge 

kosten die hieraan verbonden zijn is dit alternatief niet realistisch. Ook het gebruik maken van databases van de 

stadsregio is vanwege privacy redenen geen alternatief. 

 

Figuur 15: Schematische weergave paragraaf 3.1-3.3 

3.4 Onderzoekskader 

In deze paragraaf worden achtereenvolgens de praktische keuzes met betrekking tot het survey (3.4.1), het 

operationeel kader  (3.4.2), de dataverwerking (3.4.3) en het dataverzamelingsprotocol (3.4.4) behandeld. Het 

onderzoekskader wordt afgesloten met enkele kengetallen van het survey (3.4.5), mede doordat deze van invloed 

zijn op de representativiteit en generaliseerbaarheid van dit onderzoek. Dit onderzoekskader vormt de laatste 

stap voordat aangevangen wordt met het empirische deel van dit onderzoek.  

3.4.1 Praktische keuzes survey 

Toegankelijkheid 

De online vragenlijst is door de stadsregio gekoppeld aan de site van stadsregiorail, www.stadsregiorail.nl. 

Zevenaar Oost maakt onderdeel uit van de tweede fase van dit project en op de projectwebsite staat een link 

naar de vragenlijst. Een soortgelijke aanpak is door de stadsregio succesvol toegepast  in een fietsonderzoek 

naar fietssnelwegen. Het survey is online gegaan op 1 juni 2012 met een looptijd van zes weken, tot 15 juli 2012.  

 

Responsverhoging / Promotie 

De belangrijkste negatieve eigenschap van een online vragenlijst is de lage respons. Respons fluctueert tussen 

30% bij een gerichte online vragenlijst die bijvoorbeeld rechtstreeks aan bedrijven wordt gestuurd tot 11% of lager 

bij een vragenlijst die alleen op internet geplaatst wordt (Saunders et al., 2008). Het minimum van 100 

respondenten, betekent dat minstens 1000 potentiële gebruikers kennis moeten nemen van de vragenlijst. Om de 

gewenste respons te bereiken is daarom ingezet op drie strategieën: 

Onderzoeksmethoden 

Case-selectie 

Onderzoeksstrategie Meervoudige 
casestudy 

Onderzoeksobjecten:  

Barneveld Noord 

Veenendaal De Klomp 

Documentanalyse 

Controle-eenheid: 

Zevenaar Oost 

Survey - Online 
vragenlijst 

http://www.stadsregiorail.nl/
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 Verspreiding informatieflyers, de stadsregio heeft 1000 flyers beschikbaar gesteld ter kennisgeving van 

het onderzoek die naar eigen inzicht verspreid mochten worden (zie doelgroep). Deze flyers verwezen 

vervolgens naar de website; 

 Publiciteit, persverzoeken zijn verstuurd naar de gemeenten Montferland, Rijnwaarden en Zevenaar. 

Alleen de gemeente Zevenaar heeft uiteindelijk positief geantwoord en het persbericht geplaatst op de 

website en in lokale media. De gemeente Rijnwaarden heeft aangeven het verzoek niet te honoreren, de 

relevantie voor Rijnwaarden was in hun ogen te minimaal (gezien hoeveelheid andere verzoeken), terwijl  

vanuit Montferland geen reactie is ontvangen. Daarnaast is het onderzoek door de stadsregio via Twitter 

verspreid; 

 Eigen netwerken, op de website van mijn sportvereniging is een link geplaatst naar de vragenlijst. 

Tevens hebben leden een persoonlijke mail gehad met het verzoek tot invullen van de vragenlijst. 

Daarnaast is ook familie- en vriendenkring benut, met die aantekening dat alleen potentiële gebruikers 

van het station zijn benaderd.  

 

Doelgroep 

Het survey is de methode die gebruikt wordt om een representatieve steekproef onder potentiële reizigers van de 

regiopoort Zevenaar Oost te houden. Bij het inzetten van de informatieflyers is specifiek gekeken waar en wie tot 

de potentiële doelgroep behoren om de representativiteit te verhogen. Deze selectie heeft plaatsgevonden op 

basis van de reizigerseffecten zoals benoemd in het theoretisch kader gebaseerd op Zimmerman (et al., 1974). 

De reizigerseffecten zijn vertaald naar de casus Zevenaar Oost. Met andere woorden: per reizigerseffect is 

bepaald welke doelgroep logischerwijs dit reizigerseffect representeert.  

 Induced: nieuwe reizigers, bestaande uit inwoners van de gemeenten Zevenaar, Montferland en 

Rijnwaarden. 

 Diverted: huidige treinreizigers die onttrokken worden van bestaande stations, hierbij is derving van 

reizigers met als opstapstation Zevenaar of Didam het meest waarschijnlijk.  

 Transferred: reizigers die langs een regiopoort rijden (snelweg/provinciale weg) en besluiten te kiezen 

voor het multimodale alternatief. Het betreft hier reizigers op de A12, A18 en Bundesautobahn (hierna: 

BAB) 3.  

Inwoners van de gemeenten Zevenaar, Didam en Rijnwaarden zijn op meerdere manieren benaderd. Naast de 

eerder genoemde publicitaire initiatieven en het inzetten van eigen netwerken, hetgeen vooral noodzakelijk werd 

in Didam en Rijnwaarden, zijn ook de informatieflyers gebruikt om dit gedeelte van de doelgroep te bereiken. In 

de verkeerskundig en/of geografisch meest kansrijke gebieden, de oostelijke rand van Zevenaar en de kern 

Babberich, zijn huis-aan-huis flyers bezorgd. 

 De treinreizigers die wisselen van opstapstation vormen ook een belangrijke groep in de prognoses. 

Deze groep is bereikt door te flyeren op de stations van Zevenaar en Didam. De derving van andere stations is 

van marginale omvang, waardoor op deze stations verder niet geflyerd is. Het flyeren heeft tegelijkertijd op beide 

stations in de ochtendspits plaatsgevonden.  

 De groep reizigers op A12, A18 en BAB3 zijn het lastigst te benaderen, terwijl zij wel een belangrijk 

gedeelte van de doelgroep vormen. Persoonlijke gegevens hiervan zijn te duur om te verkrijgen of zijn om privacy 

redenen niet beschikbaar, waardoor informatieflyers en publiciteit als enige twee realistische oplossingen 

overblijven. Er is gekozen voor eenzelfde strategie als bij de evaluatie van de regiopoort Barneveld Noord 

(MuConsult, 2007), het uitdelen van flyers bij tankstations langs of op toegangswegen naar de snelwegen. In de 

ochtendspits richting Arnhem en in de avondspits richting Zevenaar en verder.  
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De kans op dubbeltellingen wordt tot bijna nul gereduceerd als gevolg van het gekozen type survey, 

doordat ieder IP-adres slechts eenmaal kan deelnemen. De plaatsen waar de flyers uitgedeeld zijn staan in 

bijlage 2.    

3.4.2 Operationeel kader 

In dit operationeel kader worden de belangrijkste onderzoekseenheden geoperationaliseerd. Onder 

operationaliseren wordt verstaan het omzetten van theoretische begrippen naar praktische indicatoren. De 

gemaakte keuzes voor deze praktische indicatoren, waaraan het survey (en een aantal van de beschikbare 

documenten) is opgebouwd, worden in deze paragraaf toegelicht.  Het survey is toegevoegd in bijlage 1.  

 De bijdrage aan de bereikbaarheid staat in dit onderzoek centraal. Om de invloed van regiopoorten op 

de bereikbaarheid te kunnen meten, wordt gebruik gemaakt van gedragsvariabelen zoals benoemd door Dillman 

(2007). Voor het slagen van het onderzoek is het van essentieel belang dat duidelijkheid bestaat over de 

verbanden tussen de verschillende (gedrags)variabelen (Ghauri & Grønhaug, 2010).  

 Volgens het opgestelde conceptueel model vormt bereikbaarheid in dit onderzoek een afhankelijke 

variabele van het keuzegedrag van de reiziger, hetgeen weer een afhankelijke variabele is van de 

aantrekkelijkheid van de modaliteiten. De aantrekkelijkheid van de modaliteiten wordt bepaald aan de hand van 

de criteria die geclusterd zijn in kwaliteits-, locatie- en persoonsfactoren. Uit deze criteria worden de reistijd en 

reiskosten meegenomen. Deze overkoepelende factoren vormen de condities, zoals genoemd in de 

probleemstelling en worden bepaald en beïnvloed door verschillende indicatoren.  

 

Figuur 16: Relatie tussen variabelen. 

Filtervragen 

Het survey start met een tweetal filtervragen. Om dubbeltellingen verder te voorkomen en tevens te bepalen wat 

het effect is geweest van de verschillende strategieën wordt gevraagd hoe men van het onderzoek op de hoogte 

is gekomen.  

 Vervolgens wordt gevraagd of mensen regelmatig reizen (ongeacht modaliteit) van Zevenaar (en verder) 

naar Arnhem (en verder) of vice versa. Indien respondenten dit niet doen, dan eindigt het survey. Zij zijn in dit 

geval geen potentiële gebruiker van de regiopoort Zevenaar Oost. Deze data is voor dit onderzoek niet relevant.  

 Herkomst en bestemming van de respondenten zijn de volgende elementen die bevraagd worden, de 

opname hiervan in het survey geschiedt om drie redenen:  

 Toetsing: Behoort men daadwerkelijk tot de potentiële doelgroep van Zevenaar Oost; 

 Indicator: Benodigd voor het inschatten van reistijd en reiskosten;  

 Gebruikers: Beantwoording onderzoeksvraag 1 (wat is het gebruik van regiopoorten en van welke  

factoren is dit afhankelijk).  

De laatste filtervraag bevindt zich middenin het survey. Nadat respondenten bevraagd zijn over hun huidige reis 

wordt P&R nader toegelicht. Op het moment dat men sowieso niet overweegt gebruik te maken van P&R, dan 

stopt het survey. Doorvragen heeft geen toegevoegde waarde (men maakt ongeacht tijd en kosten geen gebruik 

van Zevenaar Oost), terwijl op basis van de eerder beantwoorde vragen wel de benodigde gegevens verkregen 

zijn over de huidige reis.  

 

 

Bereikbaarheid 
Keuzegedrag van 

de reiziger 
Aantrekkelijkheid 
modaliteiten  

Reistijd en 
reiskosten 



 
35 

Modaliteitenkeuze 

De modaliteitenkeuze is van groot belang, doordat het verschil tussen voor- en na situatie (van realisatie van de 

regiopoort) de grootte van reizigerseffecten, zoals benoemd door Zimmerman (et al., 1974), bepaald. De 

modaliteitenkeuze wordt gemaakt op basis van de reistijd en reiskosten. Ongeacht de modaliteit wordt tevens 

naar herkomst, bestemming en tijdstip van de reis gevraagd. Deze drie criteria zijn noodzakelijke voorwaarden. 

Herkomst en bestemming geven inzicht in de (potentiële) gebruiker van regiopoorten, terwijl de meest 

voorkomende bestemming en tijdstip van de reis nodig zijn voor het berekenen van de VF factoren.  

Doordat aannemelijk gemaakt is dat vooral woon-werk verkeer in deze periode reist, wordt tevens het 

reismotief van de respondenten bevraagd. Daarnaast is de waarde die wordt toegekend aan reistijd en reiskosten 

verschillend per reismotief. 

 

Reistijd  

Reistijd is de belangrijkste factor die in dit onderzoek gebruikt wordt om de aantrekkelijkheid van de modaliteiten 

te bepalen. De reistijd wordt in het survey rechtstreeks bevraagd, maar doordat het onderzoek zich ook richt op 

achterliggende factoren, wordt de reistijd ook gemeten met behulp van andere indicatoren, die wel per modaliteit 

verschillen.  

 Auto: congestie op de route (gebruik A12), beschikbaarheid parkeerplaatsen (-en beleid) op de 

bestemming.  

 Openbaar vervoer: aantal overstappen, overstaptijd, frequentie, opstapstation.  

 Regiopoort: extra omreistijd, congestie op toegangsweg, beschikbaarheid parkeerplaats. 

 

Reiskosten 

Reiskosten vormen de tweede belangrijke factor om de aantrekkelijkheid van de modaliteiten te bepalen. De 

hoogte van de reiskosten is per modaliteit verschillend opgebouwd. De kosten voor de auto bestaan in principe uit 

benzine- en parkeerkosten, voor het openbaar vervoer zijn dit de tarieven, terwijl de regiopoort een combinatie 

van beide vormt. Meest belangrijke vraag is voor wie deze kosten voor rekening komen, de respondent zelf of 

een andere partij (werkgever).  

 

Toekomst: Zevenaar Oost 

Het laatste gedeelte van het survey richt zich op het keuzegedrag na realisatie van station Zevenaar Oost. 

Respondenten die deze fase van het survey bereiken, wordt dankzij Zevenaar Oost een multimodaal alternatief 

geboden. Naast het feit dat gevraagd wordt of het keuzegedrag daadwerkelijk verandert als gevolg van de 

regiopoort, wordt ook gekeken in hoeverre een eventuele verandering in de factoren (reistijd en reiskosten) leidt 

tot een andere modaliteitenkeuze. De onderzochte scenario’s voor Zevenaar Oost (Goudappel Coffeng, 2012) 

met betrekking tot de parkeertarieven worden specifiek meegenomen.  

3.4.3 Dataverwerking  

De data die gegenereerd worden uit het survey zullen met behulp van Excel verwerkt, gecodeerd  en 

geanalyseerd worden. De keuze voor een online survey vergemakkelijkt de dataverwerking, doordat digitalisering 

van de resultaten niet nodig is. De analyse vindt plaats door middel van (kruis)tabelanalyses per indicator. De 

inhoudelijke keuzes uit het survey leiden uiteindelijk tot praktische indicatoren die per onderzoeksvraag benoemd 

worden: 
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1. Wat is het gebruik van regiopoorten en wie is deze gebruiker? 

Indicatoren: Reden van opname: 

 Aantal gebruikers Absolute gebruikersaantallen die regiopoort in perspectief van de 

intensiteiten op de snelweg kunnen plaatsen; 

 Bezettingsgraad Een ‘waarde’ (mate van succes) toekennen aan de absolute 

gebruikersaantallen; 

 Herkomst en bestemming 

van gebruikers 

Inzicht geven in de (potentiële) gebruiker van regiopoorten en zijn of 

haar reisgedrag.  De meest voorkomende bestemming is tevens een 

randvoorwaarde voor het berekenen van de VF factoren.  

 Reismotief en tijdstip van 

reis 

Van invloed op de ‘waarde’ die men toekent aan de reistijd en 

reiskosten. Daarnaast bestaat de assumptie dat vooral woon-werk 

verkeer meerdere dagen per week in de spits gebruik maakt van de 

regiopoort. Hetgeen de keuze om te kiezen voor het bepalen van de VF 

factor in de ochtendspits op een doordeweekse dag ondersteunt. 

 Type reiziger Er bestaat zowel in de VF curve als in het keuzegedrag een 

onderscheid tussen captives en keuzereizigers. Het type reiziger wordt 

bepaald op basis van de access mode en beïnvloedt zowel het 

keuzegedrag als de egress mode.   

 

2. In welke mate leidt een Regiopoort tot een overstap van de auto (unimodaal) naar multimodaal transport 

en onder welke voorwaarden? 

Indicatoren: Reden van opname: 

 Modaliteitenkeuze voor- en 

na realisatie regiopoort 

Bepalen van de reizigerseffecten als gevolg van het toevoegen van 

extra infrastructuur (de regiopoort); 

 VF factor voor realisatie 

regiopoort* 

Bepalen bereikbaarheid voor realisatie van de regiopoort, gebaseerd 

op: 

o Reistijd: access-, main- en egress mode en overstaptijd; 

o Reiskosten: brandstofkosten of kosten voor gebruik openbaar 

vervoer**; 

 VF factor na realisatie 

regiopoort* 

Bepalen bereikbaarheid na realisatie van de regiopoort, gebaseerd op:  

o Reistijd: access-, main- en egress mode en overstaptijd; 

o Reiskosten: brandstofkosten en/of kosten voor gebruik 

openbaar vervoer** 

 

*VF factoren worden, op basis van de indicatoren (tijdstip van de reis als gevolg van het reismotief) uit het 

theoretisch kader, bepaald in de ochtendspits naar de meest voorkomende bestemming van (potentiële) 

reizigers van de regiopoort. Gegevens voor wat betreft de reiskosten worden in alle gevallen berekend op basis 

van prijspeil augustus 2012. Voor wat betreft de reistijden wordt uitgegaan van een punctuele en betrouwbare 

dienstregeling op de corridor. De VF factor zijn berekend op basis van de normale rijtijden.  

** Parkeertarieven worden niet onder reiskosten geschaald, maar behoren tot de verblijfskosten. Daarnaast zijn 

deze kosten voor de meeste reizigers vanwege het woon-werk motief niet van toepassing. Hierdoor is besloten 

deze kosten niet verder mee te nemen.  

 

Berekeningswijze VF factoren 

De VF factoren worden, in de ochtendspits, berekend voor: 
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 Auto en openbaar vervoer (voorsituatie); 

 Auto en multimodaal (na situatie). 

De aantrekkelijkheid van de alternatieven wordt bepaald in één reistijdeenheid, waarin reistijd en reiskosten 

geïntegreerd worden. Per postcode-4 gebied wordt de VF factor bepaald naar de meest voorkomende 

bestemming (ook een postcode-4 gebied). In alle gevallen wordt het centroïd punt van het postcode-4 gebied 

gebruikt.  

 

VF factor auto (voor en na situatie) 

Zowel reistijd als de reiskosten worden berekend met behulp van Google Maps. De aantrekkelijkheid in de voor- 

en na situatie is hetzelfde, doordat voor de auto als gevolg van realisatie van de regiopoort, niets verandert.  

 De invloed van congestie in de ochtendspits op de reistijd wordt in de berekening van de reistijd 

meegenomen. De extra reistijd is bepaald op basis van de gemiddelde ochtendspits in de week van 19 augustus 

2012, dus na de zomervakantie, op: 

 Barneveld Noord: 5 minuten op het trajectdeel Barneveld Noord – Afrit (8) Amersfoort (A28), als 

gevolg van congestie rondom knooppunt Hoevelaken; 

 Veenendaal De Klomp: 2 minuten op het trajectdeel Veenendaal West – Afrit (17) Utrecht (A12), als  

gevolg van congestie voor Utrecht; 

 Zevenaar Oost:  0 minuten op het trajectdeel Zevenaar – Afrit (26) Arnhem Noord (A12), 

doordat uitbreiding wegcapaciteit heeft geleid tot verdwijnen van congestie. 

 

VF factor openbaar vervoer (voorsituatie) 

Voor realisatie van de regiopoort kunnen de reistijden, alsmede de reiskosten berekend worden met behulp van 

http://www.9292ov.nl. Ook hier wordt uitgegaan van de ochtendspits, hetgeen een belangrijke nuance is doordat 

de frequentie van het openbaar vervoer op dit tijdstip hoger is.  

Om tot een eenduidige VF factor te komen is het van belang te bepalen welke access mode gebruikt 

wordt om naar het openbaar vervoer te reizen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de theorie omtrent multimodaal 

transport: de afstand van herkomst tot de eerste transportknoop is bepalend: 

 Afstanden tot en met 500m: lopen (overstaptijd 2 minuten); 

 Afstanden van 500m tot en met 3 kilometer: fiets (overstaptijd 5 minuten); 

 Afstanden van 3 kilometer of meer: openbaar vervoer (werkelijke overstaptijd), waarbij de afstand tot de 

openbaar vervoer halte alsmede een benodigde overstap van 2 minuten worden meegerekend.   

Deze overstaptijden worden als realistisch beschouwd, doordat men bij relatief kleine afstanden minder 

overstaptijd nodig heeft als gevolg van de lagere kwetsbaarheid voor externe factoren. De invloed van de 

overstaptijd wordt wel vergroot, doordat gebaseerd op het gemiddelde van Savelberg (2009) en Wardman (2001), 

overstaptijd 2,25 keer zwaarder weegt dan gewone reistijd. Iedere minuut overstaptijd wordt dus vermenigvuldigd 

met 2,25.  

In de cases Barneveld Noord en Zevenaar Oost wordt de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer 

voor realisatie van de regiopoort berekend via een ander station, doordat deze stations voor realisatie van de 

regiopoort niet bestonden. 

In de casus Veenendaal De Klomp wordt de aantrekkelijkheid, indien de snelste route, wel berekend via 

Veenendaal De Klomp, omdat dit station voor realisatie van de regiopoort al wel bestond.  

 

VF factor multimodale alternatief (na situatie) 

Na realisatie van de regiopoort wordt de aantrekkelijkheid van het multimodale alternatief berekend door zowel 

reistijd als reiskosten van de verschillende modaliteiten die samen dit alternatief vormen, te combineren. De 

http://www.9292ov.nl/
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afstanden tot de regiopoort worden hetzelfde ingevuld als in de voorsituatie, met die uitzondering dat afstanden 

van 3 kilometer of meer nu afgelegd worden met de auto in plaats van het openbaar vervoer. Voor de overstap 

tussen de modaliteiten (lopen-fiets-auto naar main mode) wordt respectievelijk 2-5-5 minuten extra reistijd 

gerekend. Een overstap van 5 minuten is realistisch, doordat reizigers enerzijds relatief kleine afstanden afleggen 

tot een regiopoort (marges zijn dus ook kleiner), terwijl anderzijds men ook geen risico wil nemen dat het 

aansluitende openbaar vervoer gemist wordt. Ook de overstaptijd na realisatie van de regiopoort wordt 

vermenigvuldigd met 2,25. Parkeertarieven blijven zoals gezegd buiten de berekening, waarbij overigens moet 

worden aangetekend dat alle regiopoorten voorzien zijn van gratis parkeervoorzieningen.   

 In de cases Barneveld Noord en Veenendaal De Klomp worden de aantrekkelijkheid van de regiopoort 

gebaseerd op bestaande waarden voor reistijd en reiskosten.  

 In de casus Zevenaar Oost is dit niet mogelijk, doordat de regiopoort nog niet gerealiseerd is. De reistijd 

met het openbaar vervoer vanaf het toekomstige station Zevenaar Oost tot Arnhem wordt vastgesteld op 16 

minuten. Het station is gelegen in het midden tussen Zevenaar (14 minuten) en Didam (18 minuten). Daarnaast 

wordt bij de berekening van de reistijden naar het station toe uitgegaan van ontwikkeling van zowel de noord- als 

zuidzijde van het station, alsmede de realisatie van de doortrekking van het Witte Kruis (doorgaande weg vanaf 

Rijnwaarden – Babberich naar Zevenaar Oost) en de aansluiting Zevenaar Oost op de A12.  

o Routes via het toekomstige Witte Kruis worden berekend door de huidige route -2 minuten. 

o Routes via de toekomstige aansluiting worden berekend tot de plek van deze aansluiting, 

inclusief een extra reistijd van 3 minuten om het station te bereiken.  

Het tarief voor het openbaar vervoer vanaf Zevenaar Oost naar Arnhem wordt bepaald op €3,30. Ook hier is 

uitgegaan van de ligging midden tussen de stations Zevenaar (€3,00) en Didam (€3,60). Het verschil in 

reiskosten, doordat routes berekend moeten worden op basis van de huidige infrastructuur, wordt ook 

meegenomen. 

o Reiskosten van routes via het toekomstige Witte Kruis worden met €0,20 verminderd. 

o Reiskosten van routes via de toekomstige aansluiting worden met €0,20 vermeerderd.   

 

3. Wat is de toekomstverwachting ten aanzien van het P&R gebruik van de regiopoort Zevenaar Oost? 

Indicatoren: Reden van opname: 

 Koppeling keuzegedrag aan 

de VF factoren 

Benodigd voor het opstellen van de VF curve voor multimodaal 

transport gebaseerd op reistijd en reiskosten.  

 Toetsing VF curve Door de opgestelde VF factoren te koppelen aan het aantal reizen 

(Goudappel Coffeng
2
, 2012), kan een toekomstverwachting voor 

Zevenaar Oost bepaald worden. Deze toekomstverwachting geeft de 

P&R potentie aan van Zevenaar Oost voor reizen naar Arnhem, 

uitgedrukt in het aantal inwoners dat de multimodale overstap 

overweegt. 

 

De berekeningswijze en toetsing van de VF curven wordt, omdat deze gebaseerd is op resultaten uit de analyse, 

nader toegelicht in paragraaf 5.2.1 en 5.2.2.   

3.4.4 Dataverzamelingsprotocol 

Het dataverzamelingsprotocol toegepast bij het survey blijkt reeds uit de inhoudelijk gemaakte keuzes. Een 

schematische weergave is terug te vinden in bijlage 3.  

Het documentprotocol voor de documentanalyse is opgebouwd aan de hand van drie onderzoeksvragen: 

1. Wat is het gebruik van regiopoorten en wie is deze gebruiker? 
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2. In welke mate leidt een Regiopoort tot een overstap van de auto (unimodaal) naar multimodaal transport 

en onder welke voorwaarden? 

3. Wat is de toekomstverwachting ten aanzien van het P&R gebruik van de regiopoort Zevenaar Oost? 

Het documentprotocol wordt afgestemd op het dataverzamelingsprotocol bij het survey. Voor beantwoording van 

de eerste onderzoeksvraag wordt gebruik gemaakt van evaluatierapporten van beide onderzoeksobjecten, 

waarbij gekeken wordt naar de beschreven indicatoren uit het operationeel kader. Dit geldt eveneens voor de 

tweede onderzoeksvraag en de indicatoren:  

 Verschil in modaliteitenkeuze tussen voor- en na realisatie van de regiopoort;  

 Verklaring voor de verschillen in de modaliteitenkeuze door de aantrekkelijkheid van de modaliteiten te 

bepalen op basis van de gekozen criteria: reistijd en reiskosten; 

 VF factoren voor- en na realisatie van de regiopoort.  

Voor beantwoording van onderzoeksvraag 3 wordt gebruik gemaakt van een koppeling tussen de gegenereerde 

data uit de eerste twee onderzoeksvragen. Het aantal reizen wordt bepaald met het verkeersmodel van 

Goudappel Coffeng (2012
2
).  

3.4.5 Kengetallen survey 

Het survey heeft online gestaan gedurende de periode van 1 juni 2012 tot en met 15 juli 2012. Het minimale 

aantal benodigde respondenten van 100 is ruimschoots gehaald. Het totale aantal respondenten bedraagt 266, 

waardoor de foutmarge in het survey echter wel uitkomt op 6,5% in plaats van de gangbare 5%. Van de 266 

respondenten zijn er 239 (89,9%) die het survey volledig hebben ingevuld, hetgeen zeer hoog is.  

De respondenten hebben op verschillende manieren kennis genomen van het survey. Het grootste 

gedeelte van de respondenten heeft als gevolg van persoonlijke communicatie het survey ingevuld, gevolgd door 

de flyers, social media en via een website. De respons op de flyers is wisselend. Over het geheel genomen is de 

respons 72 van de 1000 (7,2%). Als echter specifiek gekeken wordt naar de verschillende flyerlocaties 

(pompstation, treinstation, woonwijken) dan bestaan er aanzienlijke verschillen.  

 

Figuur 17: Informatiewijze survey. 

 

 

 

2; 1% 

32; 13% 

37; 16% 

1; 0% 
18; 8% 

65; 27% 

41; 17% 

37; 15% 

6; 3% 
Flyer bij pompstation 

Flyer bij treinstation 

Flyer brievenbus 

Flyer gemeentehuis 

Lokale pers 

Persoonlijke 
communicatie 

Sociale media 

Website (stadsregio/De 
Zwaluwen) 

Overig 



 
40 

Percentage respondenten 

 Bij de pompstations zijn 150 flyers uitgedeeld, het aantal respondenten bedraagt  2, hetgeen leidt tot een 

zeer laag responspercentage van 1,3%. 

 Bij de treinstations zijn 250 flyers uitgedeeld, het aantal respondenten bedraagt 32, hetgeen leidt tot een 

hoog responspercentage van 12,8%.  

 In de woonwijken zijn 600 flyers uitgedeeld, het aantal respondenten bedraagt 37, hetgeen leidt tot een 

laag responspercentage van 6,1%.  

Hieruit kan worden opgemaakt dat de affiniteit van treinreizigers met Zevenaar Oost het hoogst is. De 

automobilisten benadert bij de pompstations, hetgeen ook verklaard kan worden doordat een relatief hoog 

percentage buiten Zevenaar is benaderd (A18 ter hoogte van Wehl, A12/BAB3 ter hoogte van staatsgrens), 

hebben traditioneel de minste affiniteit met openbaar vervoer (Berveling et al., 2009).  

 

Filter 1: Doelgroep 

De strategieën hebben goed gewerkt om de doelgroep, potentiële gebruikers van station Zevenaar Oost, te 

benaderen. Van de 239 respondenten reist liefst 80% (191 respondenten) op de corridor, terwijl 20% (48 

respondenten) nooit op de corridor Arnhem – Zevenaar en verder reist.  

 

Filter 2: Overwegen gebruik P&R 

Van de 191 respondenten bestaat ook een grote groep die, ongeacht reistijd en reiskosten, het gebruik van de 

regiopoort (Zevenaar Oost) sowieso niet overweegt. Ongeacht de aantrekkelijkheid van het multimodale 

alternatief wordt hier om uiteenlopende redenen geen gebruik van gemaakt. Dit zal verder onder 

onderzoeksvraag 2 toegelicht worden. Puur op kengetallen gekeken, overweegt 46% (88 respondenten) gebruik 

te maken van P&R, terwijl 54% (103 respondenten) aangeeft geen gebruik te zullen maken van de regiopoort.  

3.5 Validiteit  

Interne validiteit: 

 Representativiteit 

De representativiteit van dit onderzoek staat onder druk door de geringe grootte van de steekproef. Hierdoor 

komen enerzijds de kenmerken van de respondenten (onder-of oververtegenwoordiging van een bepaalde 

reizigersgroep) en anderzijds de persoonlijke belangen (met betrekking tot realisatie van de regiopoort), sterker 

tot uitdrukking in de onderzoeksresultaten.  

Als gekeken wordt naar de kenmerken van de respondenten blijkt dat vooral treinreizigers het survey 

hebben ingevuld, terwijl het percentage automobilisten (al dan niet rijdend op de corridor) ondervertegenwoordigd 

is. Hierdoor is het mogelijk dat een te positief beeld ontstaat omtrent het gebruik van Zevenaar Oost, doordat 

treinreizigers een grotere affiniteit met het openbaar vervoer kennen. Echter, een belangrijk nuance bevindt zich 

in de verschillende belangen van de treinreiziger. Enerzijds hebben doorgaande reizigers het belang dat 

Zevenaar Oost niet gerealiseerd wordt (extra reistijd). Anderzijds hebben treinreizigers uit Zevenaar en 

Rijnwaarden er belang bij dat Zevenaar Oost wel gerealiseerd wordt, doordat dit station misschien dichterbij hun 

herkomst gelegen is. Weliswaar zal het laatste belang sterker zijn (het aantal respondenten uit Zevenaar is 

hoger), maar doordat ook de doorgaande reiziger goed vertegenwoordigd is, staat de representativiteit slechts 

beperkt onder druk en mag de steekproef vanuit dit oogpunt als redelijk representatief worden aangemerkt.  

De representativiteit wordt ook gereduceerd als gevolg van de (mogelijke) persoonlijke belangen die de 

verschillende respondenten hebben, hetgeen de kans op sociaal wenselijke antwoorden vergroot. Het betreft hier 

vooral inwoners van de wijk Groot-Holthuizen in Zevenaar Oost. Zij hebben een huis gekocht met de ‘belofte’ dat 

het station gerealiseerd zal worden. De mogelijkheid bestaat dat deze groep respondenten tracht, door positiever 
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over hun gebruik van Zevenaar Oost te oordelen, de onzekerheid omtrent de realisatie van het station wil 

wegnemen. De invloed van het gebruik maken van het eigen netwerk op de onderzoeksresultaten is marginaal. In 

vergelijking met andere respondenten, dit kan vanwege de vermelding van de e-mailadressen, oordelen zij 

hetzelfde.  

De representativiteit van dit onderzoek staat dus onder druk, maar de respondenten vormen 

desalniettemin een behoorlijke afspiegeling van de (potentiële) gebruikers van de regiopoort Zevenaar Oost.  

 

Externe validiteit: 

 Generaliseerbaarheid 

De externe validiteit van dit onderzoek heeft betrekking tot de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten. 

Deze generaliseerbaarheid staat in de casestudy soms onder druk. Naarmate het aantal onderzoekseenheden 

daalt zijn de onderzoeksresultaten steeds minder toe te passen op het geheel of andere analoge gevallen 

(Verschuren & Doorewaard, 2007). Belangrijkste achterliggende assumptie hierachter is dat de omstandigheden 

per casus verschillen, waardoor de resultaten uit andere cases niet zomaar overgenomen kunnen worden. Voor 

wat betreft de regiopoorten is dit ook het geval. Het feit dat gevraagd wordt naar toekomstig gedrag van reizigers 

versterkt dit, doordat het reisgedrag dat men in het survey aangeeft niet volledig overeen zal komen met het 

daadwerkelijke reisgedrag na realisatie van Zevenaar Oost. Echter, er bestaan een drietal factoren die de 

beperkte generaliseerbaarheid van dit onderzoek enigszins nuanceren: 

1. De keuze voor een survey als één van de onderzoeksmethodieken vergroot de externe geldigheid, 

doordat de onderzoeksresultaten uit een survey relatief beter te generaliseren zijn. Daarnaast zijn een 

aantal documenten in documentanalyse gebaseerd op een survey.  

2. De verschillende omstandigheden per casus worden in dit onderzoek wel beperkt meegenomen. 

Hierdoor is deels bekend wat de invloed van iedere afzonderlijke factor is op reistijd en reiskosten, 

hetgeen de VF factoren beïnvloedt. Daarnaast bestaan in Nederland slechts zeven regiopoorten, 

waarvan er in dit onderzoek twee worden geanalyseerd (28%).  

3. Flyvbjerg (2006) bestrijdt de zwakte generaliseerbaarheid van de resultaten uit een casestudy. Kern van 

zijn betoog is dat generalisatie overschat wordt, terwijl de kracht van het voorbeeld (de casestudy) 

onderschat wordt. De waarde van de resultaten uit het onderzoek, de externe validiteit, wordt dus ook 

door het onderzoek Flyvbjerg (2006) versterkt.  

De resultaten uit dit onderzoek zijn dus niet zonder meer te generaliseren. Echter, er wordt getracht binnen de 

beperkte mogelijkheden aan zoveel mogelijk randvoorwaarden te voldoen om de generaliseerbaarheid te 

vergroten. De keuze voor de huidige drie cases maakt het mogelijk de uitspraken rondom regiopoorten, niet 

gelegen in stadscentra, enigszins te generaliseren. Het generaliseren en toepassen van de VF curven zal 

daarentegen nog niet mogelijk zijn, hiervoor is eerst aanvullend onderzoek vereist.   
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4. Gebruik en gebruikers van regiopoorten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten uit het survey en de documentanalyse geanalyseerd. Per casus wordt 

aandacht besteed aan het gebruik en de gebruikers van regiopoorten aan de hand van de indicatoren, zoals 

geformuleerd in paragraaf 3.4.3. Uiteindelijk wordt onderzoeksvraag 1, wat is het gebruik van regiopoorten en wie 

is deze gebruiker, beantwoord. De drie cases worden eerst afzonderlijk beschreven, alvorens één antwoord 

geformuleerd wordt. De resultaten uit deze onderzoeksvraag dienen als input voor de VF curven in het vervolg 

van dit onderzoek.  

4.1 Barneveld Noord 

Barneveld Noord is een regiopoort direct gelegen aan de A1 en op het baanvak Ede-Wageningen – Amersfoort. 

Vanuit de regiopoort vertrekt viermaal per uur een stoptrein naar Amersfoort en tweemaal per uur naar Ede-

Wageningen. Daarnaast wordt deze regiopoort ontsloten door de bus (Harderwijk – Ede). Doel van de regiopoort 

is het bieden van een alternatief voor de congestie op de A1 (van de Vrugt, 2010). Barneveld Noord heeft een 

bewaakte parkeergarage met 259 parkeerplaatsen (onbetaald), 394 fietsklemmen en 40 fietskluizen (MuConsult, 

2007).  

 De bezettingsgraad op een gemiddelde werkdag van de parkeergarage is laag (94 auto’s, 39%) . Een 

verklaring voor deze lage bezettingsgraad is de relatief ongunstige ligging van Barneveld Noord ten opzichte van 

de herkomst van de (potentiële) gebruikers en de inherent daaruit volgende ‘concurrentie’ met station Barneveld 

Centrum. De bezettingsgraad van de fietsvoorzieningen ligt een stuk hoger. De kluizen worden allemaal benut, 

terwijl de fietsklemmen een bezettingsgraad hebben van 71% (281). In vergelijking met de intensiteiten op de A1, 

ten westen van de aansluiting Barneveld Noord passeren op een gemiddelde werkdag 107.205 voertuigen 

(Adviesdienst Verkeer en Vervoer, 2006), blijven dit kleine aantallen.  

 De gebruikers van Barneveld Noord zijn, in tegenstelling tot hetgeen in de literatuur wordt aangemerkt bij 

een P&R met weidefunctie, vooral lokale mensen (<5km). Barneveld Noord vertoont hiermee kenmerken van 

P&R met een herkomstfunctie, zoals gedefinieerd in het theoretisch kader (AASHTO, 1992; Bos, 2004; Egeter, 

2010; van Kooij et al., 2004; Meek et al., 2008). De grootste groep gebruikers is afkomstig uit Voorthuizen (36%), 

gevolgd door Barneveld (17%) en Ede (6%). De hoge bezettingsgraad van de fietsvoorzieningen ondersteunt 

daarnaast dat de gebruikers van Barneveld Noord vooral bestaan uit lokale mensen. Hiermee sluit Barneveld 

Noord aan bij de literatuur, die stelt dat reizigers bij een multimodale reis slechts een beperkte afstand afleggen 

tot de eerste transportknoop (Krygsman, 2004), in dit geval de regiopoort Barneveld Noord. Het hoge percentage 

reizigers afkomstig uit de kleine plaats Voorthuizen (ten noorden van Barneveld) in verhouding tot Barneveld, 

toont tevens de  geografisch ongunstige ligging van Barneveld Noord ten opzichte van Barneveld Centrum aan. 

Een station centraler gelegen in Barneveld met dezelfde frequentie en niet of nauwelijks extra reistijd. De 

gewenste overstap van automobilisten rijdend op de A1 naar de regiopoort wordt dus in de praktijk nauwelijks 

gemaakt.  

Het grootste gedeelte (91,3%) van de gebruikers heeft een bestemming westwaarts naar Amersfoort en 

verder, terwijl slechts 8,7% van de gebruikers zuidwaarts reist richting Ede-Wageningen en verder.  
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Figuur 18: Bestemming  gebruikers Barneveld Noord. 

Amersfoort is de meest voorkomende bestemming, gevolgd door Utrecht. Opvallend is de hoge notering van 

Barneveld, hetgeen een indicatie is voor het oneigenlijke gebruik van de regiopoort als parkeergelegenheid voor 

het omliggende bedrijventerrein (Rosbergen, 2007). Een effect dat ook door Meek (et al., 2008 & 2010) in de 

literatuur wordt benoemd. Reizigers benoemen veelal (31%) de benodigde overstap tussen regiopoort en 

eindbestemming als voornaamste reden om geen gebruik te maken van Barneveld Noord. Voor het berekenen 

van de VF factoren in het vervolg van dit onderzoek, wordt op basis van de onderzoeksgegevens Amersfoort 

Centrum (postcode-4 gebied: 3811) als bestemming gekozen. Dit wordt onderschreven, doordat de meeste 

respondenten met als eindbestemming Amersfoort dit als postcode-4 gebied van bestemming opgeven en de 

gebruikers van Barneveld Noord sowieso over het algemeen een korte tijd met de egress mode reizen.  

 De grootste groep gebruikers van de regiopoort heeft, zoals verwacht, een woon-werk reismotief (48%). 

Daarnaast gebruikt nog eens 3% de regiopoort voor een zaken- of dienstreis. Educatie vormt, vooral als gevolg 

van de Ov-studentenkaart, het tweede belangrijke reismotief, met 23%. Reizigers met een overig reismotief 

(29%), bijvoorbeeld recreatief, vormen bij Barneveld Noord in verhouding een grote groep. Daarentegen blijkt wel 

dat reizigers afkomstig van de A1 100% een woon-werk reismotief hebben. In geval van de N303 is dit ook nog 

steeds 73% (van de Vrugt, 2010). Hier kan uit opgemaakt worden dat reizigers die de auto als access mode 

hebben in veel sterkere mate een woon-werk reismotief hebben dan de overige reizigers.  

 De sterkte van de auto als access mode (60%) duidt daarnaast op het feit dat veel keuzereizigers 

gebruik maken van de regiopoort. Immers, men had er ook voor kunnen kiezen door te rijden naar de 

eindbestemming. Van alle gebruikers van Barneveld Noord, is ongeveer 25% een captive. Dit percentage is 

gebaseerd op:  

 Het percentage van de gebruikers dat met de fiets, lopen of bus als access mode, doordat captives één 

van deze modaliteiten gebruiken om naar de regiopoort te reizen; 

 Het percentage van de gebruikers met een educatief reismotief, doordat captives vooral tot deze groep 

reizigers behoren.  

Het feit dat beide percentages nagenoeg gelijk zijn, ondersteunt deze redenatie. Binnen beide percentages 

bevinden zich weliswaar uitzonderingen, die echter door beide mee te nemen gecompenseerd worden.  

 De meeste reizigers op Barneveld Noord, hetgeen gedeeltelijk naar aanleiding van de reismotieven 

verklaard kan worden, maken 3 of meer keer per week gebruik van de regiopoort (65%) en zijn dus frequente 

gebruikers. Daarnaast maakt nog eens 13% 1-2 keer per week gebruik van Barneveld Noord. Slechts 22% kan 

dus als incidentele reiziger geclassificeerd worden. Mede als gevolg hiervan wordt de regiopoort beter benut op 

werkdagen dan op weekenddagen.  
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4.2 Veenendaal De Klomp 

Veenendaal is een regiopoort ten noorden van Veenendaal (in het dorp De Klomp) en direct gelegen aan de A12 

en op het baanvak Arnhem – Utrecht. Vanuit de regiopoort vertrekt tweemaal per uur een intercity naar Utrecht (-

Amsterdam) en tweemaal per uur naar Arnhem (-Nijmegen). Daarnaast wordt deze regiopoort ontsloten door de 

bus (Amersfoort – Wageningen; Woudenberg – De Klomp; Amersfoort – Veenendaal). Doel van de regiopoort is 

het bieden van een multimodaal alternatief voor reizigers op de corridor Arnhem – Utrecht. Om deze P&R 

reizigers te faciliteren is het aantal parkeerplaatsen in 2007 uitgebreid tot 282. Daarnaast zijn op het station ook 

1088 fietsplaatsen beschikbaar.  

 De bezettingsgraad op een gemiddelde werkdag is hoog met (283 auto’s, 83%). De bezettingsgraad van 

de fietsvoorzieningen is niet expliciet bevraagd. Echter, gebaseerd op het feit dat ProRail in 2012 uit 

capaciteitsoverwegingen het aantal fietsplaatsen heeft verdubbeld (ProRail, 2012), is de aanname 

gerechtvaardigd dat de bezettingsgraad relatief hoog is. In vergelijking met de intensiteiten op de A12, ten westen 

van de aansluiting Veenendaal passeren op een gemiddelde werkdag 86.835 voertuigen (Adviesdienst Verkeer 

en Vervoer, 2006), blijven dit niettemin kleine aantallen.  

 De gebruikers van Veenendaal De Klomp zijn, net zoals bij de casus Barneveld Noord, bijna volledig 

(95%) afkomstig uit omliggende steden of dorpen (Vaessens, 2008). De gewenste overstap van automobilisten 

rijdend op de A12 naar de regiopoort wordt nauwelijks gemaakt. De grootste groep gebruikers is afkomstig uit 

Veenendaal (39%), Renswoude (13%) en Scherpenzeel (8%). Op postcode-4 niveau bekeken is het verder 

interessant om te zien dat vooral mensen in het noorden van Veenendaal kiezen voor de regiopoort, terwijl de 

meer zuidelijkere gedeelten kiezen voor station Veenendaal Centrum of Veenendaal de West aan de 

Veenendaallijn (Vaessens, 2008). Veenendaal De Klomp sluit hiermee ook aan bij de hypothese dat de 

gebruikers van regiopoorten vooral bestaan uit de lokale bevolking. Het relatief hoge aantal fietsenklemmen 

ondersteunt deze constatering. Tegelijkertijd wordt ook het belang van reistijd benadrukt. Reizigers met een 

kortere reistijd via de Klomp maken gebruik van dit station, terwijl andere reizigers kiezen voor een ander dichtbij 

gelegen station (Centrum of West). De hoge bezettingsgraad ten opzichte van Barneveld Noord kan in belangrijke 

mate verklaard worden door de meer gunstige ligging ten opzichte van de herkomst van (potentiële) gebruikers. 

Daarnaast is ook het achterland bij Veenendaal De Klomp groter: dorpen zonder concurrerend openbaar vervoer 

(Veenendaal) versus dorpen met concurrerend vervoer of de Veluwe (Barneveld).  

Het grootste gedeelte (83%) van de gebruikers heeft een bestemming westwaarts naar Utrecht en 

verder, terwijl toch ook nog 17% van de gebruikers oostwaarts reist richting Arnhem en verder.  

 

Figuur 19: Bestemming gebruikers Veenendaal De Klomp. 

Utrecht is de meest voorkomende bestemming, gevolgd door respectievelijk Amsterdam en Arnhem. Opvallend is 

dat al deze bestemmingen direct (zonder overstap) met de trein te bereizen zijn. Hierin bevindt zich een relatie 
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met de kwaliteitsfactor overstaptijd. Den Haag, dat per trein vanaf Veenendaal De Klomp inclusief overstaptijd 

slechts 15 minuten langer is, is een veel minder frequente bestemming. Dit grote verschil kan verklaard worden 

door de negatieve waardering van de overstap en overstaptijd, zoals benoemd door Koppelman & Wen (2000, in 

Bos, 2004) en Savelberg (2009). Voor het berekenen van de VF factoren in het vervolg van dit onderzoek, wordt 

op basis van de onderzoeksgegevens Utrecht Centrum (postcode-4 gebied: 3511) als bestemming gekozen.  

De grootste groep gebruikers van de regiopoort heeft, dit percentage is zelfs hoger dan bij Barneveld 

Noord, een woon-werk reismotief (62%). Daarnaast gebruikt ook 6% de regiopoort voor een zaken- of dienstreis. 

Het tweede belangrijke reismotief (20%) wordt ook hier gevormd door reizigers met een educatief reismotief. 

Sociaalrecreatieve reismotieven vormen de laatste 12%.  

Het aantal captives is bij de regiopoort Veenendaal De Klomp wel rechtstreeks bevraagd. 26% van de 

gebruikers geeft aan geen alternatieve access mode te hebben voor de reis die men nu maakt naar de regiopoort 

toe. De overige gebruikers geven wel aan over een alternatief te beschikken. Het feit dat de regiopoort vooral 

benut wordt door lokale gebruikers, wordt tevens ondersteund doordat liefst 51% ook met langzaam verkeer (fiets 

of lopen) naar de regiopoort had kunnen reizen. Een direct gevolg van het lage aantal captives (en dus het hoge 

aantal keuzereizigers) is de lage tijd die men besteed aan de egress mode. Niet alleen is deze in 90% van de 

gevallen minder dan 15 minuten (voor 71% van de respondenten zelfs minder dan 10 minuten), hetgeen 

ondersteund wordt door het hoge percentage dat lopen gebruikt als egress mode (66%). Zeker als dat vergeleken 

wordt met de gemiddelde treinreiziger (18 minuten natransporttijd), wordt duidelijk dat keuzereizigers een 

bestemming hebben dichtbij de laatste transportknoop. De keuze om de VF factoren te berekenen voor de 

stadscentra wordt hiermee onderschreven.  

De meeste reizigers van Veenendaal De Klomp gebruiken de regiopoort op minstens vier van de vijf 

werkdagen in ochtend- en avondspits. Daarnaast zijn de meeste gebruikers frequente treinreizigers, bijna 

80%van de gebruikers maakt minstens één keer per week gebruik van de trein. Daarentegen zijn er weinig 

incidentele treinreizigers. Enerzijds duidt dit op het positieve tevredenheid over de regiopoort (mijn reist daar 

immers vaker mee), anderzijds duidt dit ook op hetzelfde probleem als de literatuur benoemd: het is lastig 

mensen te overtuigen om te kiezen voor het openbaar vervoer of het multimodale alternatief.  

4.3 Zevenaar Oost 

Zevenaar Oost is een toekomstige regiopoort direct gelegen aan de A12 en op het baanvak Arnhem – 

Winterswijk. Vanuit de toekomstige regiopoort vertrekt hoogstwaarschijnlijk viermaal per uur een stoptrein naar 

Arnhem en Doetinchem. Deze regiopoort zal vooralsnog niet ontsloten worden door de bus (Projectteam 

Zevenaar Oost, 2012). Doel van de regiopoort is het verbeteren van de bereikbaarheid van de stadsregio, door 

het bieden van een multimodaal alternatief op de corridor Arnhem – Zevenaar.  

 Zevenaar Oost is een toekomstige regiopoort, hierdoor is het nog niet mogelijk de bezettingsgraad te 

meten. Daarentegen kan de casus wel in het perspectief van de andere cases geplaatst worden. Het aantal te 

realiseren parkeerplaatsen bedraagt maximaal 200, afhankelijk van de verschillende randvoorwaarden (zoals het 

parkeertarief). Over het aantal fietsplaatsen kan op dit moment nog geen uitspraak gedaan worden. Hetgeen wel 

duidelijk is dat ook bij deze regiopoort, in vergelijking met de intensiteiten op de A12 (ten westen van de 

aansluiting Zevenaar: 81.737), de reizigersaantallen slechts marginaal zijn (Goudappel Coffeng, 2012
1
).  
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De potentiële gebruikers van Zevenaar Oost komen, net zoals bij de vorige cases, vooral uit steden of 

dorpen in de directe omgeving. Goudappel prognosticeert dat 850 van de 1340 in- en uitstappers (63%) betreft. 

Ook de regiopoort Zevenaar Oost sluit hierin aan bij de literatuur. 

.  

Figuur 20: In- en uitstappers Zevenaar Oost (Goudappel Coffeng, 2012). 

De resultaten uit het survey komen voor wat betreft de herkomst overeen met de resultaten van Goudappel. Ook 

volgens het survey is grootste groep gebruikers afkomstig uit Zevenaar (63,8%), gevolgd door Didam (6,8%) en 

Babberich (6,3%). Op postcode-4 niveau blijkt dat mensen uit Zevenaar Oost, of nog verder oostelijk gelegen, 

kiezen voor de regiopoort. Dit geldt, als gevolg van de meegenomen doortrekking van het Witte Kruis (zie 

toegelicht in paragraaf 3.4.3), ook voor de gemeente Rijnwaarden. Gebieden ten westen van de regiopoort blijven  

kiezen voor station Zevenaar. Enerzijds heeft dit te maken met de distributie van de flyers, anderzijds toont dit 

ook aan dat reizigers niet of nauwelijks bereid zijn om te reizen (locatiefactor: omreistijd), zeker niet als dit in de 

geografisch gezien verkeerde richting is. 

Het grootste gedeelte (92,7%) van de gebruikers heeft een bestemming westwaarts naar Duiven en 

verder, terwijl slechts 7,3% van de gebruikers oostwaarts reist richting Didam/Grens en verder.  

 

Figuur 21: Bestemming  gebruikers Zevenaar Oost. 

Arnhem is de meest voorkomende bestemming, gevolgd door Nijmegen en Utrecht. Net zoals bij Veenendaal De 

Klomp is stappen de meeste mensen niet over, al geldt dit wel in kleinere mate. Voor het berekenen van de VF 

factoren in het vervolg van dit onderzoek, wordt op basis van de onderzoeksgegevens Arnhem Centrum 

(postcode-4 gebied: 6811) als bestemming gekozen. 

De grootste groep potentiële reizigers van Zevenaar Oost heeft een woon-werk reismotief (55%). Zaken 

en diensten zijn in het survey niet als aparte subgroep opgenomen. Een educatief reismotief is voor 20% de 

reden om gebruik te maken van de regiopoort. Sociaal-recreatieve reismotieven, bestaande uit familiebezoeken, 

47,10% 

9,90% 
7,30% 

5,80% 
3,10% 

26,80% 

Bestemming potentiële gebruikers 
Zevenaar Oost 

Arnhem 

Nijmegen 

Utrecht 

Doetinchem 

Duiven 



 
47 

winkelen en recreatie, vormen de overige 25% van de reismotieven. Het reismotief kent ook een belangrijke 

invloed op de reistijd en reiskosten van de gebruikers. Uit het survey blijkt namelijk dat liefst 89% van alle 

reizigers een financiële tegemoetkoming ontvangt van de werkgever, onder reizigers met een woon-werk motief is 

dit zelfs 95%. Daarnaast wordt de reistijd in de eindfase van de reis nauwelijks negatief beïnvloed, doordat vrijwel 

alle respondenten (ongeacht access mode) een parkeergelegenheid hebben op hun eindbestemming, hetgeen 

reistijd bespaart. Reizigers die een deel van het unimodale alternatief vergoed krijgen (leaseauto of 

kilometervergoeding), geven aan niet of nauwelijks gebruik te maken van de regiopoort.   

Ook in het survey is getracht het percentage captives en keuzereizigers inzichtelijk te maken. Echter, 

doordat Zevenaar Oost nog niet gerealiseerd is, kan in tegenstelling tot de andere regiopoorten, hier een minder 

‘harde’ uitspraak over gedaan worden. Zevenaar Oost lijkt, in tegenstelling tot de andere regiopoort, een iets 

hoger percentage captives te hebben. De 20% van de reizigers met een educatief reismotief worden als captive 

aangemerkt, maar daarnaast is de P&R module in vergelijking met de andere regiopoorten een stuk kleiner. Het 

aantal parkeerplaatsen is aanzienlijk lager, hetgeen een afgeleide is van het lagere gebruik. Uit het survey blijkt 

dit, doordat slechts 8 respondenten aangeven Zevenaar Oost te gebruiken in combinatie met de auto als access 

mode. Het grootste gedeelte reist naar Zevenaar Oost met de fiets en is in feite hiermee een ‘gewone 

treinreiziger’ waaronder, zoals uit de literatuur blijkt, zich meer captives bevinden. Het hoge percentage 

respondenten met een postcode-4 gebied gelegen dichtbij de laatste transportknoop als bestemming duidt 

daarentegen weer op een hoger percentage keuzereizigers.  

De reizigersmotieven hebben, zoals ook uit de literatuur volgt, ook invloed op het tijdstip van de reizen. 

Potentiële gebruikers van Zevenaar Oost willen vooral op weekdagen in ochtend- en avondspits gebruik maken 

van de regiopoort. De landelijke tendens, vrijdagochtend is de rustigste ochtendspits, blijkt ook uit de resultaten 

van het survey, terwijl buiten werkdagen in de spitstijdstippen in verhouding nauwelijks gebruik gemaakt wordt 

van de regiopoort.  

4.4 Conclusie 

De conclusies van onderzoeksvraag 1, wat is het gebruik van regiopoorten en wie is deze gebruiker, zullen in 

deze paragraaf benoemd worden.  

Het gebruik van regiopoorten verschilt sterk tussen de verschillende cases. In Barneveld Noord is de 

bezettingsgraad redelijk (fietsvoorziening hoog met 71%, parkeervoorziening laag met  39%). De bezettingsgraad 

in Veenendaal De Klomp is daarentegen hoog met 83%. Daarnaast zijn ook de absolute aantallen hoger. Echter, 

in verhouding tot de intensiteiten op de aanliggende snelwegen zijn de absolute aantallen, variërend van 

ongeveer 100 in Zevenaar Oost tot 283 in Veenendaal De Klomp, marginaal.  

Een verklaring hiervoor bevindt zich in het antwoord op het tweede gedeelte van de onderzoeksvraag: 

wie is deze gebruiker? In tegenstelling tot het faciliteren van een multimodale overstap voor reizigers op een 

corridor (snelweg), worden regiopoorten juist grotendeels (80%) benut door lokaal verkeer woonachtig op 5 

kilometer of minder van de regiopoort. Het hoge aantal fietsvoorzieningen en inherent daaraan het hoge gebruik 

van de fiets als access mode ondersteunt dit onderzoeksresultaat. De herkomst van de gebruikers van 

regiopoorten sluit eveneens aan bij de theorie omtrent multimodaal transport, zoals uiteengezet in het theoretisch 

kader. De gemiddelde afstand die men in een multimodale reis met de access mode aflegt tot aan de eerste 

transportknoop (de regiopoort) is immers laag. Indien de auto als access mode gebruikt wordt, dan bedraagt deze 

afstand 5 kilometer. Indien de fiets als access mode gebruikt wordt is deze afstand nog lager, slechts 3 kilometer. 

Hiermee wordt de vraag gerechtvaardigd in hoeverre men een regiopoort nog als P&R met een weidefunctie kan 

beschouwen. Het antwoord hierop is dat regiopoorten vooral karakteristieken hebben van P&R met een 

herkomstfunctie, hetzij op iets grotere schaal. De weidefunctie blijft in de onderzochte cases (vooralsnog) zeer 
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beperkt. Deze conclusie wordt in zekere zin onderschreven door van Kooij (et al., 2004), die aantoont dat tussen 

beide typen P&R grote overeenkomsten bestaan.  

Een verklaring voor de verschillen in gebruiksaantallen, hetgeen afhankelijk van de gekozen definitie 

(voor een deel) het succes van een regiopoort bepaalt, kan worden toegeschreven aan de geografische ligging 

van de regiopoorten. Hierbij is tevens een grote rol weggelegd voor de ligging ten opzichte van andere 

transportknopen (concurrerend openbaar vervoer), vooral in de vorm van andere stations en in mindere mate 

overige transportknopen. Wanneer de cases vergeleken worden dan is de ligging van Barneveld Noord relatief 

ongunstig. De regiopoort is gelegen aan de noordrand van Barneveld, waardoor zeker voor reizigers vanuit het 

zuiden, Barneveld Centrum een aantrekkelijker alternatief is. Veenendaal De Klomp kent daarentegen, naast de 

meer gunstige ligging voor een gedeelte van Veenendaal, ook een groter achterland qua inwoneraantal. 

Geconcludeerd kan worden dat ten opzichte van de (potentiële) gebruikers, Veenendaal De Klomp een meer 

gunstigere ligging kent dan Barneveld Noord. Deze conclusie benadrukt het belang van doortrekking van het 

Witte Kruis in de casus Zevenaar Oost, omdat anders het huidige station Zevenaar, gezien de geografische 

ligging en bestaande infrastructuur, een beter alternatief is. Het belang van de factor reistijd wordt hiermee 

onderstreept. 

De geografische ligging ten opzichte van (potentiële) gebruikers (lokale mensen!) en bestaande 

infrastructuur kennen een grote invloed op de bezettingsgraad en het succes van de regiopoort. Hiermee is 

sprake van een trendbreuk. Waar eerst transferia en later regiopoorten, zich richten op het faciliteren van de 

multimodale overstap respectievelijk aan het einde (transferia) of in het midden (regiopoort) van een reis, lijkt op 

basis van de gebruikersdata het juist noodzakelijk reizigers in een vroeg stadium te verleiden tot een multimodale 

overstap. 

 Een ander belangrijk verschil tussen reizigers in het ‘traditionele’ openbaar vervoer en reizigers 

gebruikmakend van multimodaal transport is het relatief lage percentage captives. In het openbaar vervoer is 

normaal gesproken ongeveer 50% captive, maar bij regiopoorten is dit percentage met maximaal 25% aanzienlijk 

lager. Een direct gevolg van het lage aantal captives en inherent daaraan het hoge aantal keuzereizigers, is de 

relatief lage afstand die afgelegd wordt met de egress mode. De eindbestemming van reizigers met een 

regiopoort is dus vaak gelegen dichtbij (loopafstand <1,5km) de laatste transportknoop en is te bereiken zonder 

overstap tijdens de main mode. Voor reizigers met een bestemming gelegen verder van het station is het 

multimodale alternatief niet aantrekkelijk genoeg, doordat relatief veel tijd verloren gaat op de egress mode.  

Het lage percentage captives ondersteunt daarnaast de opgestelde formules om de VF factoren te 

berekenen. Er mag redelijkerwijs uitgegaan worden van het feit dat potentiële gebruikers een auto als access 

mode ter beschikking hebben. Hierdoor kunnen de opgestelde formules, waarbij in de situatie na realisatie van de 

regiopoort veelal met de auto als access mode gerekend wordt, toegepast worden in het vervolg van dit 

onderzoek. 

Reizigers die gebruik maken van de regiopoort hebben in grote mate een woon-werk reismotief en 

reizen vooral op werkdagen. Reizigers met educatieve reismotieven (studenten, scholieren) behoren tot de 

tweede belangrijke groep gebruikers van een regiopoort. In de weekenden is het gebruik van regiopoorten een 

stuk lager. Reizigers hebben in dit geval vooral sociaalrecreatieve reismotieven.  
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5. Analyse 

De analyse bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte richt zich op de multimodale overstap en het bepalen van 

de VF factoren (paragraaf 5.1). Het tweede gedeelte is gericht op het opstellen en toetsen van de VF curven voor 

multimodaal transport (paragraaf 5.2).  

5.1 Multimodale overstap 

In deze paragraaf wordt onderzoeksvraag 2, in welke mate leidt een regiopoort tot de overstap van de auto 

(unimodaal) naar multimodaal transport, en onder welke voorwaarden, beantwoord. De indicatoren, zoals 

genoemd in hoofdstuk 3, worden eerst per casus afzonderlijk besproken, alvorens één antwoord geformuleerd 

wordt. In deze onderzoeksvraag staan de VF factoren, voor- en na realisatie van de regiopoort centraal. De VF 

factoren worden in alle gevallen, zoals reeds beargumenteerd op basis van zowel theorie als ondersteunende 

resultaten uit onderzoeksvraag 1, berekend op een werkdag in de ochtendspits. De meest voorkomende 

bestemming van de regiopoorten wordt gebruikt als referentiepunt voor de berekening van de VF factoren: 

 Barneveld Noord:  Amersfoort Centrum  3811 

 Veenendaal De Klomp:  Utrecht Centrum   3511 

 Zevenaar Oost:   Arnhem Centrum   6811 

De benoemde referentiepunten worden ondersteund door het hoge percentage keuzereizigers en inherent 

daaraan de lage afstanden die worden afgelegd met de egress mode. Binnen de gekozen postcode-4 gebieden 

liggen namelijk de stations Amersfoort, Utrecht Centraal en Arnhem.  

5.1.1 Barneveld Noord 

In deze paragraaf wordt het keuzegedrag van de gebruikers van Barneveld Noord in de voor- en na situatie 

vergeleken. Vervolgens worden middels de methodiek beschreven in paragraaf 3.4.3 de VF factoren berekend.   

 

Keuzegedrag voor en na realisatie 

Het keuzegedrag van de gebruikers van Barneveld Noord voor realisatie van deze regiopoort in april 2006 is in 

beeld gebracht. Na realisatie van de regiopoort maakt, doordat de bronnen uit de documentanalyse zich richten 

op de gebruikers, iedere respondent  gebruik van de regiopoort.  

 

Figuur 22: Keuzegedrag voor realisatie Barneveld Noord. 
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De opgetreden reizigerseffecten kunnen, zoals in het theoretisch kader uiteengezet is, in drie categorieën worden 

verdeeld: induced, diverted en transferred. Allereerst wordt duidelijk dat Barneveld Noord leidt tot 8,9% extra 

gegenereerd verkeer (induced), mensen die voorheen de reis niet aflegden. Daarnaast vormt een aanzienlijk 

percentage van de gebruikers omgeleid verkeer (diverted). Dit verkeer maakt voorheen gebruik van een ander 

station  (11,5%), voornamelijk Barneveld Noord, of een ander P&R station (15%) zoals Nijkerk of de bus (10,6%). 

Tezamen vormen zij dus 37,1%. Tot slot bestaat er nog groep overgestapt verkeer (transferred, 33,6%), die 

gevormd wordt door reizigers die voorheen met de fiets (hoog percentage van 8,8%) of de auto reisde (24,8%). 

De laatste 20,4% wordt gevormd door het oneigenlijke gebruik van de regiopoort, hetgeen als gevolg van het 

omliggende bedrijventerrein erg hoog is in Barneveld Noord.  

 De multimodale overstap wordt dus door ongeveer een kwart van de gebruikers van de regiopoort 

gemaakt (24,8%). Deze reizigers zijn vooral afkomstig uit Voorthuizen, dat geografisch gezien gunstig gelegen is, 

en nauwelijks van verder gelegen gebieden.  

 

Confrontatie keuzegedrag 

Het aantal gebruikers van de regiopoort Barneveld Noord is beperkt. Belangrijke achterliggende oorzaak is dat, 

zelfs ongeacht de reistijd en/of de reiskosten een aanzienlijk percentage van de potentiële gebruikers aangeeft 

geen gebruik te maken van de P&R. 33% van de potentiële gebruikers overweegt gebruik te maken van P&R, 

terwijl voor 66% P&R geen optie is. De flexibiliteit van de auto, doordat men bijvoorbeeld naar verschillende 

bestemmingen moet, vormt hierin de belangrijkste reden. 

 Indien reizigers wel een overstap overwegen, dan moet de reistijd met de regiopoort minstens 10 

minuten sneller in vergelijking tot het unimodale alternatief. Doordat de gemiddelde multimodale reis een afstand 

kent van 38 kilometer, een stuk hoger dan de gemiddelde unimodale reis, is het iets waarschijnlijker dat de reistijd 

verkort kan worden. Er bestaan in een langere reis immers meer mogelijkheden de reistijd te verbeteren. Echter, 

multimodaal transport dat daadwerkelijk sneller is dan de auto is, blijft onwaarschijnlijk. Ook een aanzienlijk 

percentage van de respondenten geeft dit aan. Van de 33% van de reizigers die P&R gebruik overwegen, geeft 

42% aan dat een kortere reistijd voor zijn of haar reis onrealistisch is. 

 

Berekenen VF factoren en kaarten 

De VF factoren worden berekend voor postcode-4 gebieden behorende tot het verzorgingsgebied van de 

regiopoort Barneveld Noord. Tot het verzorgingsgebied behoren de gemeenten Barneveld, Ede en Apeldoorn. 

Ede en Apeldoorn behoren tot de grootste gemeenten van Nederland, hierdoor worden ook postcode-4 niveau 

gebieden meegenomen, waarvoor Barneveld Noord bij voorbaat minder aantrekkelijk is. Er is gekozen geen 

scheiding binnen de gemeentegrenzen aan te brengen om een discussie omtrent de plaats van deze scheiding te 

voorkomen. Wel is duidelijk dat vooral gedeelten van Ede en Apeldoorn gelegen dichtbij Barneveld Noord 

(buitengebied), dit station als realistisch alternatief zien. Terwijl bijvoorbeeld andere gebieden zich vooral richten 

op dichterbij gelegen intercity stations als Ede-Wageningen en Apeldoorn.  

 De verandering in de VF factoren per postcode-4 gebied voor de casus Barneveld Noord: 
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Figuur 23: VF factoren Barneveld Noord. 

Meest belangrijke conclusie, op basis van de gegenereerde data, is dat de bereikbaarheid als gevolg van 

realisatie van Barneveld Noord, verbetert. De VF factor verbetert gemiddeld (Δ alle postcode-4 gebieden) met 

0,12 van 1,40 naar 1,28. Deze verbetering komt volledig voor rekening van de relatief sterke daling van de 

reistijd, want voor wat betreft de kosten maakt de regiopoort geen positief (of negatief) verschil. Indien de VF 

factor hoger dan 1,5 is wordt geen gebruik meer gemaakt van de regiopoort.  

 De verschillen tussen de postcode-4 gebieden zijn daarentegen erg groot, hetgeen eveneens geldt voor 

de verandering. Allereerst bestaat een sterk onderscheid tussen steden en dorpen met concurrerend 

openbaarvervoer enerzijds en dorpen, buurtschappen en buitengebied zonder concurrerend openbaar vervoer 

anderzijds. De eerste categorie, waartoe bijvoorbeeld kernen  als Apeldoorn, Barneveld en Ede behoren, 

profiteren nauwelijks van de aanwezigheid van de regiopoort. Er wordt weliswaar een alternatief geboden, maar 

dat is gezien de reeds bestaande openbaar vervoer verbindingen een weinig realistische optie. Een praktisch 

voorbeeld ter illustratie: iemand reist iedere dag vanuit de kern Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen beide steden 

ligt een directe intercity verbinding (2 keer per uur) die de afstand in 25 minuten aflegt. Een overstap op 

Barneveld Noord vereist niet alleen het reizen naar de regiopoort, maar resulteert ook in een overstap naar een 

stoptrein die vervolgens een gedeelte van het intercity traject aflegt, alleen dan met een langere reisduur. Het 

multimodale alternatief is in dit concrete geval niet interessant. Het feit dat weinig mensen uit Barneveld zelf 

gebruik maken van de regiopoort, als gevolg van de ongunstige geografische ligging van het station, wordt 

ondersteund doordat de VF factoren voor de kern Barneveld als gevolg van realisatie van Barneveld Noord 

nauwelijks verbeteren. Station Barneveld Centrum blijft in veel gevallen een beter alternatief.  

 De tweede categorie, waartoe bijvoorbeeld Stroe, Voorthuizen en Otterlo behoren, profiteren wel sterk 

van de realisatie van de regiopoort. Voorheen waren zij aangewezen op de bus, of stations gelegen in kernen 

(hetgeen leidt tot een hogere reistijd en reiskosten). De regiopoort Barneveld Noord is voor deze postcode-4 

gebieden dus wel gunstig gelegen.  Een nadeel aan deze constatering is dat Barneveld Noord dus eigenlijk 
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aantrekkelijk is voor dunbevolkte postcode-4 gebieden binnen het verzorgingsgebied, waardoor de potentie van 

de regiopoort afneemt.  

5.1.2 Veenendaal De Klomp 

In deze paragraaf wordt het keuzegedrag van de gebruikers van Veenendaal De Klomp in de voor- en na situatie 

vergeleken. Vervolgens worden middels de methodiek beschreven in paragraaf 3.4.3 de VF factoren berekend. 

 

Keuzegedrag voor en na realisatie 

Het keuzegedrag van de gebruikers van Veenendaal De Klomp sinds realisatie van dit reeds bestaande station 

als regiopoort in december 2006,  is in beeld gebracht. Hiermee wijkt Veenendaal De Klomp wezenlijk af van de 

andere twee cases die nog niet bestaan of speciaal gerealiseerd zijn als regiopoort. Het is hierdoor lastiger 

spreken van een ‘voorsituatie’, doordat slechts de parkeergelegenheid en het type verbinding verschillen in 

vergelijking met de na situatie. Ook in deze casus maakt na realisatie van de regiopoort, doordat de bronnen uit 

de documentanalyse zich richten op de gebruikers, iedere respondent  gebruik van de regiopoort. Aan deze 

gebruikers is niet specifiek het keuzegedrag voor realisatie bevraagd, maar gevraagd: indien de P&R op 

Veenendaal De Klomp niet beschikbaar is, wat doet U dan (Vaessens, 2008)?  

 

Figuur 24: Keuzegedrag indien regiopoort Veenendaal De Klomp niet beschikbaar is. 

Het extra gegenereerd verkeer (induced) bevindt zich in de 10% die aangeeft anders te reizen indien Veenendaal 

De Klomp niet beschikbaar is. De regiopoort kent ook een aanzienlijk percentage (24%) omgeleid verkeer 

(diverted), reizigers die een ander station zouden gebruiken. In veel gevallen zijn dit de stations Veenendaal 

Centrum en Veenendaal West. Liefst 41% van de respondenten geeft aan Veenendaal Klomp te blijven 

gebruiken. Dit kan enerzijds zijn doordat men met de fiets naar het station komt, waardoor het ontbreken van 

P&R geen effect heeft en anderzijds doordat de regiopoort gelegen is in het dorp De Klomp, waardoor 

alternatieve parkeervoorzieningen beschikbaar zijn. Een derde reden is, zoals meermaals genoemd, ook zonder 

de ‘regiopoort’ functie station Veenendaal De Klomp beschikbaar blijft. Overigens duidt ook bij deze regiopoort 

het parkeren in de omgeving op oneigenlijk gebruik, maar door de relatief geringe werkgelegenheid in de 

omgeving is dit percentage lager in vergelijking met Barneveld Noord. Tot slot kan 25% van de respondenten 

aangemerkt worden als overgestapt verkeer (transferred): zonder Veenendaal De Klomp leggen deze 

respondenten de volledige reis af met de auto.  
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 Ook bij Veenendaal De Klomp wordt de multimodale overstap door een kwart van de gebruikers (25%) 

van de regiopoort gemaakt. Merendeel van deze mensen is afkomstig uit de directe omgeving van De Klomp, 

terwijl een relatief klein percentage afkomstig is uit de verder gelegen gebieden.   

 

Confrontatie keuzegedrag 

Ook bij regiopoort Veenendaal De Klomp bestaat een percentage potentiële gebruikers, die P&R ongeacht reistijd 

en reiskosten niet overwegen. In tegenstelling tot Barneveld Noord en Zevenaar Oost is dit echter niet specifiek 

onderzocht. Het is dus niet mogelijk om voor de casus Veenendaal De Klomp hier een uitspraak over te doen. 

Naar verwachting zal, in verhouding tot de twee andere cases, dit percentage in dezelfde orde van grootte liggen. 

De flexibiliteit van de auto, alsmede het woon-werk reismotief spelen hierin de belangrijkste rol. 

 
Berekenen VF factoren en kaarten 

De postcode-4 gebieden die behoren tot het verzorgingsgebied van Veenendaal De Klomp, liggen in de 

gemeenten Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Rhenen, Ede en Wageningen. Deze gemeenten zijn 

geselecteerd op basis van geografisch ligging: verder of even ver van Utrecht als Veenendaal. Op basis van dit 

selectiecriterium wordt een gemeente als Woudenberg niet meegenomen, doordat reizen vanuit deze gemeente 

via Veenendaal De Klomp een te hoge (en irrealistische) omreistijd vereist.  

De verandering in de VF factoren per postcode-4 gebied voor de casus Veenendaal De Klomp: 

 

Figuur 25: VF factoren Veenendaal De Klomp. 

Meest belangrijke conclusie is, op basis van de gegenereerde data, dat de bereikbaarheid als gevolg van 

realisatie van Veenendaal De Klomp als regiopoort, verbetert. De VF factor verbetert gemiddeld met 0,09 van 

1,30 naar 1,21. Ook in deze casus komt deze verbetering komt volledig voor rekening van de relatief sterke daling 

van de reistijd, want voor wat betreft de kosten maakt de regiopoort geen positief (of negatief) verschil. De 

verbetering van de VF factor had nog groter kunnen zijn. Echter, sinds het realiseren van de uitbreiding van de 
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A12 tussen Veenendaal en Utrecht (juli 2012) is de reistijd verhogende congestie verdwenen. Indien de VF factor 

hoger is dan 1,5 wordt ook in deze casus geen gebruik meer gemaakt van de regiopoort.  

De verschillen tussen de postcode-4 gebieden zijn groot, hetgeen eveneens geldt voor de verandering. 

Wel zijn de verschillen kleiner dan in de vorige casus, vooral als gevolg van het kleinere verzorgingsgebied (de 

schaal van beide kaarten is hetzelfde). Het sterke onderscheid tussen steden en dorpen met concurrerend 

openbaar vervoer enerzijds en dorpen, buurtschappen en buitengebied zonder concurrerend openbaar vervoer 

anderzijds, bestaat ook bij de regiopoort Veenendaal De Klomp. In de eerste categorie behoren de kernen als 

Veenendaal, Rhenen en Ede. Deze plaatsen profiteren nauwelijks van de aanwezigheid van de regiopoort, met 

uitzondering van het noordelijke gedeelte van Veenendaal dat geografisch gezien ook het meest gunstig ligt ten 

opzichte van de regiopoort. Voor de overige kernen weegt het omrijden naar de regiopoort om vervolgens over te 

stappen op de snellere intercity verbinding niet op tegen het meer directe alternatief met de auto of het openbaar 

vervoer (bus of trein via respectievelijk Veenendaal Centrum, -West, Rhenen of Ede-Wageningen). Het 

multimodale alternatief is in dit geval dus niet aantrekkelijk genoeg, hetgeen onder andere blijkt uit de relatief 

ongunstige VF factor.   

 De tweede categorie, waartoe bijvoorbeeld Renswoude, Ederveen en De Klomp behoren, profiteren wel 

van de realisatie van de regiopoort. Echter, de mate waarin deze postcode-4 gebieden profiteren is wel kleiner 

dan bij Barneveld Noord. Immers, Veenendaal De Klomp was reeds een bestaand station voor de realisatie als 

regiopoort. Het enige verschil is dat momenteel tweemaal per uur een intercity het station bedient, terwijl dat 

voorheen slechts eenmaal per uur een stoptrein was. Grootste vooruitgang als gevolg van de regiopoort bestaat 

voor de uiterste buitengebieden van de gemeenten Ede en Wageningen.  

 Een nadeel aan deze constatering is dat Veenendaal De Klomp, net als Barneveld Noord, dus eigenlijk 

aantrekkelijk is voor dunbevolkte postcode-4 gebieden binnen het verzorgingsgebied, waardoor de potentie van 

de regiopoort afneemt. Bijkomend nadeel is ook dat juist gebruikersdata aantonen dat vooral de lokale bevolking 

gebruikt maakt van de regiopoort. Dit terwijl de bevolking uit verder gelegen postcode-4 gebieden relatief het 

meeste voordeel uit de regiopoort haalt.  

5.1.3 Zevenaar Oost 

In deze paragraaf wordt het keuzegedrag van de potentiële gebruikers van Zevenaar Oost in de voor- en na 

situatie vergeleken. Vervolgens worden middels de methodiek beschreven in paragraaf 3.4.3 de VF factoren 

berekend. In tegenstelling tot de onderzoeksobjecten, waarbij in de documentanalyse gebruik gemaakt wordt van 

evaluatieonderzoeken (backcasting), wordt bij de controle-eenheid (Zevenaar Oost) in het survey juist gebruik 

gemaakt van prognoses (forecasting).  

 

Keuzegedrag voor en na realisatie 

Het keuzegedrag van potentiële gebruikers van station Zevenaar Oost is in beeld gebracht door middel van het 

zelf opgestelde survey. Waar in Veenendaal De Klomp de voorsituatie lastig te bepalen is, geldt dat voor de 

regiopoort Zevenaar Oost voor de na situatie. Immers, zoals in paragraaf 3.5 reeds genoemd, blijft er altijd, 

bewust of onbewust, een (klein) verschil bestaan tussen het aangegeven (geprognosticeerde) reisgedrag en het 

daadwerkelijke reisgedrag.  
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Figuur 26: Huidige keuzegedrag potentiële reizigers Zevenaar Oost. 

Van al deze respondenten geeft 46% aan P&R te overwegen, zoals in de volgende paragraaf nader wordt 

toegelicht. Respondenten die een (elektrische) fiets of motor gebruiken voor het afleggen van de gehele reis 

overwegen niet over te stappen op de regiopoort. Ook voor Zevenaar Oost kunnen de reizigerseffecten van de 

regiopoort bepaald worden, met uitzondering van het extra gegenereerd verkeer (induced) als gevolg van de 

opbouw van het survey. Reizigers die niet reizen op de corridor zijn niet meegenomen.  

26% van de respondenten geeft aan dat Zevenaar Oost geen invloed heeft op hun reisgedrag. Terwijl 

nog eens 26% aangeeft dat Zevenaar Oost hun reisgedrag mogelijk doet veranderen. De groep treinreizigers die 

verschuift van andere stations naar de regiopoort Zevenaar Oost (diverted) bedraagt 43%. Dit is in verhouding 

erg hoog, hetgeen een logisch gevolg is van de plaatsen, dichtbij de toekomstige regiopoort en nabijgelegen 

treinstations, waar de flyers voor het survey zijn uitgedeeld. Bevestigd wordt dit doordat de fiets in bijna alle 

gevallen als access mode gebruikt wordt. Ook bestaat dus een groep die nu wel gebruik gaat maken van de auto, 

wat leidt tot een extra aantal autokilometers. Indien voor een andere definitie van bereikbaarheid gekozen was, is 

het mogelijk dit te zien als een negatieve bijdrage van de regiopoort aan de bereikbaarheid. De multimodale 

overstap (transferred) wordt door liefst 57% van de automobilisten, die overwegen gebruik te maken van P&R, 

gemaakt. Ook hier betreft het vooral lokale reizigers, doordat deze automobilisten vooral kiezen voor de fiets als 

access mode en slechts in mindere mate voor de auto. Zij wonen dus klaarblijkelijk op fietsafstand van de 

regiopoort, hetgeen ook al bij groep verschoven reizigers van andere stations (diverted) geconstateerd was.  

 De hoge percentages, in verhouding tot de andere regiopoorten, kunnen eveneens verklaard worden 

doordat mensen gevraagd wordt naar verwacht gedrag en niet naar werkelijk gedrag, als gevolg van het feit dat 

Zevenaar Oost als enige casus nog niet gerealiseerd is. Respondenten zijn immers geneigd positiever te 

antwoorden over hun verwacht gedrag, maar of zij daadwerkelijk de overstap maken blijft twijfelachtig. Tot slot 

zouden de hoge resultaten ook een gevolg kunnen zijn van het geven van sociaal wenselijke antwoorden, zoals 

benoemd in paragraaf 3.5.  

 

Confrontatie keuzegedrag 

Het aantal reizigers dat zegt gebruik te gaan maken van de regiopoort Zevenaar Oost is beperkt. Het beeld dat 

ontstaan is in de twee voorgaande cases (onderzoeksobjecten), wordt door de controle-eenheid bevestigd. 

Ongeacht de reistijd en/of de reiskosten geeft ook hier 54% van de potentiële gebruikers aan geen gebruik te 

33% 
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60% 
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maken van de P&R. 46% geeft aan gebruik van een P&R te overwegen, hetgeen als een aanzienlijk percentage 

aangemerkt kan worden.   

 Om grotere aantallen reizigers op de corridor Arnhem – Zevenaar te verleiden tot een multimodale 

overstap moeten de reistijd en reiskosten minstens gelijk zijn. Tegelijkertijd vragen ook bij Zevenaar Oost 

reizigers zich af of dit daadwerkelijk te realiseren is. Ter illustratie noemen respondenten de (recente) uitbreiding 

van weginfrastructuur in de stadsregio, waardoor reistijd- en kostenverhouding (en dus de VF factor) juist 

ongunstiger worden.  

 

Berekenen VF factoren en kaarten 

Ook in Zevenaar Oost worden de VF factoren berekend voor postcode-4 gebieden binnen het verzorgingsgebied. 

Echter, door de ligging bij de grens dient voor de Duitse gemeente Emmerich am Rhein een oplossing gevonden 

worden. In Duitsland bestaan immers geen postcode-4 gebieden, maar is sprake van één gemeentelijke 

postcode. Dit probleem wordt ondervangen door per kern in de gemeente de VF factor te berekenen vanaf het 

centrale punt, hetgeen bepaald wordt door Google Maps. Bij de berekening van de aantrekkelijkheid van het 

openbaar vervoer in de voorsituatie wordt de eventuele toekomstige treinverbinding Arnhem-Düsseldorf niet 

meegenomen. Voor een aantal plaatsen is in de voorsituatie daarom geen realistisch openbaar vervoer alternatief 

beschikbaar.  

 De postcode-4 gebieden die geselecteerd zijn op basis van de gemeentegrenzen, liggen in de 

gemeenten Zevenaar, Rijnwaarden, Montferland, Emmerich am Rhein en Doetinchem. Al deze gemeenten zijn, 

met uitzondering van Zevenaar, gelegen ten oosten van de regiopoort Zevenaar Oost. De gemeente Duiven blijft 

buiten beschouwing, doordat reizigers, met eindbestemming Arnhem, uit deze gemeente gezien de geografische 

ligging van Zevenaar Oost het gebruik van de regiopoort niet zullen overwegen.  

De VF factoren per postcode-4 gebied voor de casus Zevenaar Oost: 

 

Figuur 27: VF factoren Zevenaar Oost. Emmerich ontbreekt, doordat Duitse kaarten niet beschikbaar zijn. 
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Meest belangrijke conclusie is, op basis van de gegenereerde data, dat de bereikbaarheid als gevolg van 

realisatie van Zevenaar Oost, verbetert. De VF factor verbetert gemiddeld met 0,28 van 1,58 naar 1,30. Hiermee 

ondersteunt Zevenaar Oost als controle-eenheid de onderzoeksobjecten Barneveld Noord en Veenendaal De 

Klomp. De verbetering van de bereikbaarheid komt ook hier volledig voor rekening van de relatief sterke daling 

van de reistijd, want het effect van de regiopoort op de kosten is nagenoeg neutraal.  De grootte van de VF 

verbetering (0,28) betekent dat Zevenaar Oost in verhouding meer bijdraagt aan het verbeteren van de 

bereikbaarheid dan andere regiopoorten. Er bestaan hier twee verklaringen voor: 

 De beschikbare infrastructuur verschaft Zevenaar Oost meer directe routes tussen herkomst en 

regiopoort, vooral in verhouding tot Veenendaal De Klomp.  

 Daarnaast is een groot gedeelte van deze winst (0,12) afkomstig van de Duitse gemeente Emmerich. In 

de voorsituatie is namelijk geen openbaar vervoer beschikbaar (met uitzondering van de buurtbus naar 

Elten), terwijl in de na situatie de regiopoort wel een snel alternatief biedt. Zonder de Duitse gemeenten 

is de verbetering in de VF factor dus 0,16, in lijn met andere cases.  

De reistijdwinst had ook in deze casus groter kunnen zijn, maar ook hier geldt dat de uitbreiding van de capaciteit 

op de A12 (Velperbroek – Waterberg) de congestie heeft opgelost, waardoor reistijdverhoudingen ten faveure van 

de auto beïnvloed worden.  

De verschillen tussen de postcode-4 gebieden zijn groot, hetgeen eveneens geldt voor de verandering. 

In verhouding tot de andere cases zijn de verschillen kleiner dan bij Barneveld Noord, maar groter dan bij 

Veenendaal De Klomp. Het patroon voor wat betreft het sterke onderscheid tussen steden en dorpen met 

concurrerend openbaar vervoer enerzijds en dorpen, buurtschappen en buitengebied zonder concurrerend 

openbaar vervoer anderzijds, bestaat ook sterk binnen het verzorgingsgebied van Zevenaar Oost. De plaatsen 

gelegen aan de spoorlijn Arnhem-Winterswijk (Zevenaar, Didam, Wehl en Doetinchem) profiteren niet of 

nauwelijks van de aanwezigheid van de regiopoort. Uitzondering hierop vormt de nieuwbouwwijk Groot-

Holthuizen in Zevenaar Oost, ook onderdeel van de planvorming rondom Zevenaar Oostpoort. Voor de plaatsen 

gelegen aan de spoorlijn is het dus nauwelijks aantrekkelijk gebruik te maken van Zevenaar Oost, doordat zij zelf 

ook over een station aan de spoorlijn beschikken.  Doordat er geen verschil in de frequentie bestaat, is het station 

gelegen in de plaats zelf dus aantrekkelijker (minder risico’s, dichterbij gelegen). 

Dorpen, buurtschappen en buitengebieden zonder concurrerend openbaar vervoer, profiteren 

daarentegen wel sterk van de realisatie van de regiopoort. Naast de eerder genoemde gemeente Emmerich, 

profiteert vooral de gemeente Montferland (met uitzondering van Didam). Vanuit de oostelijke gedeelten van deze 

gemeente rijdt op dit moment alleen een buurtbus, terwijl ook het dichtstbijzijnde station relatief ongunstig 

gelegen is. De regiopoort is direct gelegen aan de A12, waardoor het voor deze gebieden een aantrekkelijk 

alternatief is. Ook voor delen van de gemeente Rijnwaarden en Doetinchem is dit, weliswaar in mindere mate, het 

geval.  

 Het reeds bij de vorige regiopoorten geconstateerde nadeel, geldt ook voor Zevenaar Oost. De potentie 

van de regiopoort wordt verlaagd, doordat vooral dunbevolkte postcode-4 gebieden profiteren. Het gros van de 

inwoners van het verzorgingsgebied profiteert dus onvoldoende om de multimodale overstap echt te overwegen. 

Het bijkomende nadeel dat vooral de lokale bevolking gebruikt maakt van de regiopoorten is ook bij Zevenaar 

Oost van toepassing. Hierdoor zullen, ondanks de gunstige VF factor, relatief weinig mensen in dunbevolkte 

gebieden gebruik maken van de regiopoort.   

5.1.4 Conclusie 

De conclusies omtrent onderzoeksvraag 2, in welke mate leidt een regiopoort tot de overstap van de auto 

(unimodaal) naar multimodaal transport, en onder welke voorwaarden, worden gesplitst in inhoudelijke conclusies 

en methodische conclusies. 
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Inhoudelijke conclusies 

Regiopoorten resulteren in een lichte verbetering van de bereikbaarheid. De VF factoren worden positief 

beïnvloed en dalen gemiddeld met 0,1 naar 1,27. De verbetering van de bereikbaarheid wordt volledig gecreëerd 

door een daling van de reistijd, waarbij moet worden aangetekend dat uitgegaan is van een betrouwbare en 

punctuele dienstregeling. Reiskosten dragen daarentegen niet, nauwelijks of zelfs negatief bij, doordat dat ze 

tussen de verschillende modaliteiten weinig verschillen. In feite wordt een gedeelte van de sterke verbetering van 

de reistijd dus teniet gedaan door het nivellerende effect van de reiskosten. Daarnaast hebben ook 

infrastructurele uitbreidingen, zoals de verbreding van de A12, een negatieve invloed op de VF factoren.  

De daling in de VF factor van 1% resulteert normaliter in een substitutie van 1,25% van de auto naar het 

openbaar vervoer als gevolg van de kruislingse elasticiteit tussen beide modaliteiten (De Jong & Gunn, 2001). 

Deze 1,25% is het gemiddelde van de kruislingse elasticiteit van reistijd (1,5%) en reiskosten (1,0%). Deze 

substitutie wordt in paragraaf 5.2.2 vergeleken met de voorspelde substitutie op basis van de VF curven.  

 Ongeacht de grootte van de VF factor, geeft echter meer dan de helft van de potentiële gebruikers (60%) 

aan sowieso geen gebruik te maken van een regiopoort. Eén van de verklaringen hiervoor is dat men een 

snellere reistijd met het multimodale alternatief niet realistisch acht, hetgeen voor hen wel een randvoorwaarde is. 

Dit is een (scherpe) tegenstelling ten opzichte van de traditionele VF factor die juist uitgaat van 60% van de 

potentiële gebruikers die het gebruik van openbaar vervoer wel overweegt. Daarnaast, hetgeen ook ongunstig is 

voor de regiopoorten, geven potentiële gebruikers (in geval van regiopoorten veelal keuzereizigers) aan bij een 

VF factor groter dan 1,5 niet of nauwelijks nog gebruik te maken van de regiopoort. Hiermee wordt het belang van 

de kwaliteitsfactor punctualiteit benadrukt. Vertraging leidt, zeker gezien de korte afstanden van een reis immers, 

tot snel hoger wordende reistijden. Een betrouwbare verbinding is dus van groot belang, anders zullen mensen 

vanwege de onzekerheid in de reistijd (VF factor) het multimodale alternatief niet overwegen. Ook de invloed van 

de werkgever wordt hierin benadrukt. Indien potentiële gebruikers beschikken over een leaseauto (of 

kilometervergoeding), dan stijgt de VF factor boven de 1,5 (de kosten vallen in het unimodale dan immers weg) 

en maakt men geen gebruik meer van de regiopoort. Andersom geldt dit natuurlijk ook, een vergoeding voor een 

OV-abonnement maakt het multimodale alternatief aantrekkelijker. Een VF factor van maximaal 1,5 is dus een 

absolute randvoorwaarde.  

 In de drie cases zijn, mede doordat alleen gekeken is naar postcode-4 gebieden die realistisch gezien tot 

het verzorgingsgebied van de regiopoort behoren, weinig plaatsen met een VF factor groter dan 1,5. De VF 

factoren liggen gemiddeld tussen 1,21 (Barneveld Noord) en 1,3 (Zevenaar Oost). De regiopoorten laten een 

eenduidig beeld zien voor wat betreft de opgetreden reizigerseffecten. Als gevolg van de realisatie van de 

regiopoort behoort: 

 Ongeveer 8% van de gebruikers van regiopoorten tot extra gegenereerd verkeer (induced); 

 Tussen de 30 en 35% van de gebruikers van regiopoorten zijn reizigers verschoven van andere stations 

(diverted); 

 Ongeveer 25% van de gebruikers van regiopoorten hebben de gewenste multimodale overstap gemaakt 

(transferred). Reizigers die voorheen met de auto reisden, zijn echter vooral lokale reizigers (woonachtig 

op <5km van de regiopoort), hetgeen aansluit bij de conclusies uit de eerste onderzoeksvraag. Dit geldt 

eveneens voor het feit dat deze hele groep reizigers uit keuzereizigers bestaat; 

 Ongeveer 8% van de gebruikers van regiopoorten die de multimodale overstap van de bus naar de 

regiopoort hebben gemaakt (eveneens transferred); 

 De laatste groep wordt gevormd door overige reizigers, vooral bestaande uit reizigers die de regiopoort 

gebruiken als parkeervoorziening. Zowel in Barneveld Noord als Veenendaal De Klomp bestaan sterke 

indicaties dat de regiopoort ook benut wordt voor oneigenlijk gebruik.  
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De reizigerseffecten komen relatief (procentueel) overeen, maar voor wat betreft de absolute gebruikersaantallen 

bestaan er wel grote verschillen tussen de regiopoorten. Deze verschillen zijn te verklaren als gevolg van de 

locatie van de regiopoorten ten opzichte van de potentiële gebruikers. Wanneer gekeken wordt naar het 

verzorgingsgebied van de regiopoort, dan zijn drie factoren te benoemen die het keuzegedrag van de reiziger 

beïnvloeden. Uit de analyse blijkt dat naast de VF factor (1) ook de afstand tot een regiopoort (2) en de 

beschikbaarheid  van concurrerend openbaar vervoer (3) een rol spelen.   

Factor Causale relatie 

VF  Hoe gunstiger de VF factor, des te hoger het gebruik. 

Afstand tot regiopoort Hoe groter de afstand van herkomst tot de regiopoort, hoe lager het gebruik.  

Beschikbaarheid OV  Hoe lager de beschikbaarheid van concurrerend openbaar vervoer, hoe hoger de potentie 

van regiopoorten. Ter illustratie: 

o Indien een plaats in het verzorgingsgebied over een treinstation beschikt, is dit 

vaak gelegen eerder op de lijn en aantrekkelijker (mits parkeervoorziening). 

Daarnaast kan ook een andere meer directe en/of snellere openbaar vervoer 

verbinding, bijvoorbeeld een (snel)bus, leiden tot lager gebruik van de 

regiopoort; 

o Indien een plaats in het verzorgingsgebied niet over concurrerend openbaar 

vervoer beschikt, zorgt de regiopoort voor een sterke 

bereikbaarheidsverbetering. Belangrijk is in dit geval het criterium dat de 

doorslag geeft: reistijd (regiopoort) of reiskosten (dichtstbijzijnde station). 

Tabel 7: Invloed factoren op keuzegedrag reiziger 

Op basis van de VF factor is een regiopoort vooral aantrekkelijk voor gebieden: 

 Dichtbij de nieuwe regiopoort gelegen; 

 Dorpen, buurtschappen of buitengebied in de geografisch gunstig gelegen richting, waar geen 

concurrerend openbaar vervoer beschikbaar is; 

 Buitengebied.  

Echter, de laatste twee type gebieden zijn vaak gelegen op grotere afstand (>5km), waardoor deze gebieden op 

basis van de afstandsfactor juist weer onaantrekkelijk zijn. Daarnaast zijn deze gebieden vaak relatief dunbevolkt, 

waarmee eigenlijk dus in beperkte mate sprake is van een spatial mismatch: aantrekkelijk gebieden, maar veel 

minder potentiële reizigers.  

 Regiopoorten zijn dus vooral aantrekkelijk voor de lokale reizigers. Hiermee wordt de conclusie uit 

onderzoeksvraag 1, dat vooral de geografische ligging ten opzichte van de herkomst van potentiële reizigers 

belangrijk is en hetgeen een trendbreuk vormt met het eerdere beleid, ondersteund.  

 

Methodisch 

De gekozen methodiek heeft de volgende effecten gehad op de onderzoeksresultaten: 

 De reiskosten hebben een sterk nivellerende werking als gevolg van de gekozen methodiek, waarbij 

geen weging wordt toegekend aan beide factoren. De reiskosten zijn voor de drie modaliteiten ongeveer 

gelijk, waardoor de (sterke) verschillen in reistijd genivelleerd worden in de gecombineerde VF factor. 

Een fictief voorbeeld ter illustratie: 

                 
          

          
                     

                                  

                                 
      

Formule 7: Nivellering reiskosten. 



 
60 

 Er bestaat een verschil tussen de resultaten uit het survey uitgevoerd bij de casus Zevenaar Oost en de 

documentanalyse bij de cases Barneveld Noord en Veenendaal De Klomp. Over het algemeen zijn de 

resultaten uit het survey positiever dan uit de documentanalyse voor de andere regiopoorten. De reden 

hierachter is tweeledig: 

o Zevenaar Oost is een forecast, terwijl bij Barneveld Noord en Veenendaal De Klomp sprake is 

van backcasting. Tussen hoe mensen zich zeggen te gedragen en het daadwerkelijk gedrag 

bestaat altijd een afwijking. Het verwachte gedrag is positiever voor de regiopoort dan het 

daadwerkelijke gedrag.  

o Als gevolg van de grootte van de steekproef staat de betrouwbaarheid van dit onderzoek 

enigszins onder druk. De positievere resultaten uit het survey omtrent Zevenaar Oost kunnen 

duiden op het feit dat een deel van de respondenten sociaal wenselijke antwoorden heeft 

gegeven. Het feit dat vooral mensen afkomstig uit de nieuwe woonbouwwijk Groot-Holthuizen 

(postcode-4 gebied 6905) positief oordelen over het station dat men bij aankoop van het huis 

min of meer beloofd is, ondersteunt deze gedachte.   
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5.2 VF curven en toekomstverwachting Zevenaar Oost 

In deze paragraaf wordt onderzoeksvraag 3, wat is de toekomstverwachting ten aanzien van het P&R gebruik van 

de regiopoort Zevenaar Oost?, beantwoord. Beantwoording geschiedt door het creëren van de VF curven en 

deze te koppelen aan het aantal reizen dat vanuit ieder postcode-4 gebied binnen het verzorgingsgebied van de 

regiopoort Zevenaar Oost wordt afgelegd naar Arnhem. Hiermee wordt uiteindelijk de P&R potentie van Zevenaar 

Oost voor reizen naar Arnhem berekend. De VF factoren zijn bekend, waardoor de verschillende postcode-4 

gebieden in één van VF curven geplaatst worden. De afbakening voor Arnhem wordt nader toegelicht in 

paragraaf 5.2.2.  

5.2.1 VF Curven 

Voor het bepalen van de VF curven worden de berekende VF factoren (onderzoeksvraag 2) gekoppeld aan de 

gebruikersdata (onderzoeksvraag 1) van de afzonderlijke regiopoorten. Beide analysen sluiten op elkaar aan, 

hetgeen hierna geïllustreerd wordt.  

 Allereerst is de belangrijke rol van de factor concurrerend openbaar vervoer terug te lezen in zowel de 

VF factor als de gebruikersdata. Postcode-4 gebieden waar de VF factor gelijk blijft of achteruit gaat, beschikken 

(uitzonderingen daargelaten) over concurrerend openbaar vervoer dat dusdanig aantrekkelijk is dat potentiële 

gebruikers de overstap naar de regiopoort niet (of nauwelijks) overwegen. Uiteengezet per casus: 

 Barneveld Noord: Relatief weinig gebruikers zijn afkomstig uit kernen als Barneveld, Lunteren en 

Apeldoorn. Reistijden zijn vanuit deze postcode-4 gebieden veel minder concurrerend. Daarentegen 

maken relatief veel gebruikers uit Voorthuizen en het noorden van Barneveld gebruik van de regiopoort.  

 Veenendaal De Klomp: Relatief weinig gebruikers zijn afkomstig uit gedeelten van Veenendaal die 

dichterbij de andere Veenendaalse stations liggen, daarnaast zijn er ook nauwelijks gebruikers uit 

Rhenen, Ede en Wageningen. Daarentegen maken relatief veel gebruikers uit Scherpenzeel, 

Renswoude en het noorden van Veenendaal gebruik van de regiopoort.  

 Zevenaar Oost: Relatief weinig gebruikers zijn afkomstig uit het westen van Zevenaar, Didam of 

Doetinchem. Daarentegen zijn relatief veel potentiële gebruikers afkomstig uit Zevenaar Oost, 

Babberich en Rijnwaarden.  

Hieruit kan geconcludeerd  worden dat de beschikbaarheid van het openbaar vervoer voor een belangrijk deel het 

gebruik van de regiopoort beïnvloedt.  

De tweede belangrijke factor die het gebruik van een regiopoort sterk beïnvloedt, reeds in 

onderzoeksvraag 1 geconcludeerd, is de afstand tot een regiopoort. Een scheiding kan hier aangebracht worden 

op het 5 kilometerpunt. Potentiële gebruikers woonachtig binnen 5 kilometer van de regiopoort zijn sneller 

geneigd gebruik te maken van de regiopoort, dan potentiële gebruikers woonachtig buiten deze zone. De keuze 

voor 5 kilometer is gebaseerd op de gebruikersdata, waar ongeveer 5 kilometer het omslagpunt is. 

 

Aantal VF curven 

Na analyse van de gebruikersdata en de VF factoren, is duidelijk geworden dat het voorkeur verdient om 

verschillende VF curven op te stellen op basis van de twee bovengenoemde factoren. In totaal worden vier VF 

curven gerealiseerd op basis van twee criteria:  

 Afstand tot de regiopoort: groter of kleiner dan 5 kilometer;  

 Beschikbaarheid concurrerend openbaar vervoer: wel of niet aanwezig. Onder concurrerend openbaar 

vervoer wordt verstaan: 

o De beschikbaarheid van een treinstation dat dichterbij gelegen is dan de regiopoort; 

o De beschikbaarheid van een andere directe en snellere openbaar vervoerverbinding, al dan 

niet via een ander treinstation, naar de meest voorkomende bestemming van de regiopoort.  
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Dit leidt tot de volgende vier curven: 

 Afstand tot regiopoort kleiner dan 5 kilometer, concurrerend openbaar vervoer beschikbaar; 

 Afstand tot regiopoort kleiner dan 5 kilometer, geen concurrerend openbaar vervoer beschikbaar; 

 Afstand tot regiopoort groter dan 5 kilometer, concurrerend openbaar vervoer beschikbaar; 

 Afstand tot regiopoort groter dan 5 kilometer, geen concurrerend openbaar vervoer beschikbaar.  

 

Figuur 28: Rasterweergave VF curven. 

De horizontale as is de splitsing in afstand, terwijl de verticale het raster splitst op basis van de beschikbaarheid van 

concurrerend openbaar vervoer.  

Vervolgens worden de gebruikersdata per regiopoort gebruikt om de VF curven op te stellen.  

 

Berekeningswijze VF curven 

Stap 1 Per postcode-4 gebied wordt bepaald hoeveel procent (%) van de totale (potentiële) gebruikers 

van de betreffende regiopoort uit dat postcode-4 gebied afkomstig is.  

Stap 2 Ieder postcode-4 gebied wordt ingeschaald in één van de vier bovenstaande categorieën. Dit 

gebeurt casusoverschrijdend, de vier curven zijn dus gebaseerd op alle drie de cases.  

Stap 3 Per categorie worden de postcode-4 gebied gegroepeerd op basis van de VF factor: 

o VF factor tussen 0,90 en 1,00  Groep 1,0 

o VF factor tussen 1,00 en 1,10  Groep 1,1 

o VF factor tussen 1,10 en 1,20  Groep 1,2. 

Deze stappen worden herhaald totdat alle postcode-4 gebieden zijn ingeschaald.   

Vanwege het feit dat niet voor iedere groep (een adequate hoeveelheid) data beschikbaar is, zijn 

een aantal uitgangspunten in de VF curven gebaseerd op aannames. Deze aannames zijn 

schuingedrukt en onderstreept weergegeven in tabel 8.  

Stap 4 Per groep kan het gemiddelde (procentuele) aantal gebruikers van regiopoorten berekend 

worden. Dit gebeurt casusoverschrijdend. De berekende waarde per postcode-4 uit stap 1 

worden bij elkaar opgeteld en vervolgens gedeeld door het aantal om tot een gemiddelde waarde 

te komen. Ter illustratie: categorie blauw, groep 1,3. Hierin bevinden zich 2 postcode-4 gebieden 

met de waarden 8,1% en 11,6%. Gemiddeld resulteert dit in 9,85%.  

>5km, 
concurrerend 

openbaar 
vervoer 

>5km, geen 
concurrend 
openbaar 
vervoer 

<5km, 
concurrerend 

openbaar 
vervoer 

<5km, geen 
concurrerend 

openbaar 
vervoer 
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Stap 5 Het procentuele aantal gebruikers per categorie vormen de punten, waarna de curve ingetekend 

kan worden.   

In het geval dat bepaalde waarden ontbreken, worden waarden redelijkerwijs ingeschat op basis van zo accuraat 

mogelijke gegevens. Daarnaast worden excessen in de scores gecorrigeerd om het realiseren van de VF curven 

mogelijk te maken. De data voor de berekeningswijze is opgenomen in bijlage 4.  

 

Uitgangspunten VF curven 

 Uitgangspunt 1 2 3 4 

Startpunt curve 40%
1 

3,30%
2 

4,95%
2 

Startpunt VF curve 0,9
3 

1,0
4 

Verhouding keuzereizigers en 

captives 

90-10
5
. 75-25

6
. 100-0

7 
100-0

8 

Eindpunt VF curve 

keuzereizigers 

1,5
9 

Stabilisering aantal captives 3%
10

 8%
11 - - 

Richtingscoëfficiënt (sterkte 

van daling)  

Zeer sterk
12 

Sterk
13 

Minimaal
14

 

VF factor 0,9 36,0% 29,0% - - 

VF factor 1,0 11,70% 25,0% 3,30% 4,95% 

VF factor 1,1 9,60% 19,25% 0,47% 3,58% 

VF factor 1,2 8,90% 13,75% 0,28% 1,40% 

VF factor 1,3 9,85% 4,80% 0,12% 2,30% 

VF factor 1,4 1,60% 3,00% 0,05% 1,60% 

Tabel 8: Uitgangspunten VF curven 

Punt Onderbouwing toegekende waarde 

1 Uit de documentanalyse blijkt dat 60% van de potentiële gebruikers van regiopoorten, ongeacht de condities, geen 

gebruik maken van de regiopoort.   

2 Op basis van de berekeningen gebaseerd op gebruikersdata. 

3 Starten bij 0,8, zoals in de traditionele VF curve is geen realistische optie doordat bij multimodaal transport  de auto in 

veel gevallen als access mode benut wordt. De extra overstaptijd, die ook nog eens zwaarder telt (verschil kloktijd en 

gevoelstijd), moet gecompenseerd worden om überhaupt onder een factor van 1,0 te komen. Gezien de duur van de 

multimodale reis zal de reistijdwinst op de main mode als gevolg van ontweken congestie, niet voldoende zijn om dit 

volledig te compenseren, vandaar dat de curven starten op 0,9.  

4 Uit de berekening van de VF factoren blijkt dat in deze categorieën een VF factor lager dan 1,0 onrealistisch is. De 

verklaring hiervoor is hetzelfde als onder 3. 

5 Het percentage captives is laag, doordat men als captive in principe niet de beschikking heeft over een auto en daarom 

aangewezen is op de fiets of ander openbaar vervoer om de regiopoort te bereiken.  In geval van de regiopoorten zijn 

dit vooral studenten. Percentages variëren van 15%-5%, vandaar dat 10% als gemiddelde wordt genomen. 

6 Gebaseerd op gegevens en conclusies uit onderzoeksvraag 1.  

7 Doordat concurrerend openbaar vervoer beschikbaar is zullen captives van dit alternatief gebruik maken.  

8 De afstand tot de regiopoort is te groot voor captives, daarnaast zijn gezien de ligging van regiopoorten (aan 

snelwegen) andere openbaar vervoer verbindingen aantrekkelijker. Het aantal captives is daarom verwaarloosbaar en 

wordt vastgesteld op 0.  

9 Keuzereizigers zullen bij een VF factor hoger dan 1,5 (traditionele VF curve is dit 2) geen gebruik maken van de 

regiopoort. Dit blijkt enerzijds uit de gebruikersdata en is anderzijds logisch te beredeneren doordat een groot aantal 

reizigers met de auto als access mode verleid moet worden tot het multimodale alternatief. Met andere woorden: de VF 

factor moet opwegen tegen het discomfort van de multimodale overstap. Daarnaast zijn andere factoren, zoals 

flexibiliteit, sterk in het voordeel van de auto. 

10 Doordat de verhouding tussen het aantal keuzereizigers en captives relatief ongunstig is, stabiliseert het aantal 

captives ook op een lager percentage. Er is gekozen voor een gestage daling  van 4% (hetgeen 10% vormt van het 
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totale aantal van 40%) naar 3%.  

11 Captives zullen, overeenkomstig met de traditionele VF curve wel gebruik blijven maken van de regiopoort. Alleen 

doordat regiopoorten geografisch gezien in verhouding tot het traditionele openbaar vervoer ongunstiger liggen, zal het 

percentage lager zijn dan de 10%, hetgeen de onderbouwing vormt voor de aanname van 8%. 

12 Richtingscoëfficiënt daalt zeer sterk, doordat in deze gevallen de auto nog sterker als access mode vertegenwoordigd 

is. Het percentage captives blijft in dit geval nagenoeg gelijk. Een verklaring voor de sterke daling (geldt ook voor punt 

8) is dat andere modaliteiten, naast de meer gunstige verhouding, ook een grotere mate van flexibiliteit kennen. 

13 Richtingscoëfficiënt daalt sterk, zie ook 5. In het geval van regiopoorten zijn keuzereizigers sneller geneigd te kiezen 

voor een ander alternatief. Dit effect is dusdanig groot, dat men bij een factor van 1,5 of meer gebruik van de regiopoort 

al niet meer overweegt. Het percentage captives daalt gestaag. 

14 Ongeacht reistijd en reiskosten is het gebruik vanuit deze categorieën al minimaal. De daling is het sterkst tussen 1.0-

1.1, waarna de waarden vervolgens stabiliseren richting 0.  

Tabel 9: Toelichting uitgangspunten 

VF Curven: 

Op basis van de uitgangspunten zijn de onderstaande VF curven gecreëerd. Het aandeel van multimodaal 

transport is in het algemeen lager in vergelijking met het openbaar vervoer in de traditionele VF curve voor 

openbaar vervoer. Voornaamste reden is het feit dat een relatief hoog percentage van de reizigers multimodaal 

transport, ongeacht de condities, niet overweegt. 
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Figuur 29: De vier VF curven voor multimodaal transport. 

Er bestaan een aantal belangrijke verschillen tussen beide curven: 

 Aandeel OV: zoals verwacht een scherp onderscheid tussen gebieden gelegen dichter dan 5 kilometer 

bij de regiopoort en gebieden gelegen verder dan 5 kilometer; 

 Invloed VF factor: de invloed van de VF factor is veel sterker wanneer concurrerend openbaar vervoer 

beschikbaar is. De VF factor vertoont in die gevallen een sterk dalende curve, terwijl wanneer geen 

concurrerend  openbaar vervoer beschikbaar is de curve minder sterk daalt (2), weinig wordt beïnvloed 

of schommelt (4).  

De curven zijn gebaseerd op de gebruikersdata en de inherent daaruit volgende uitgangspunten. Binnen de 

gebruikersdata bestaan echter ook (grote) verschillen, vooral tussen de onderzoeksobjecten enerzijds en de 

controle-eenheid anderzijds. Het verschil bevindt zich tussen het ingeschatte- en daadwerkelijke reisgedrag van 

(potentiële) gebruikers. Op basis van de gebruikersdata (ingeschat reisgedrag) zijn de VF factoren (en 

randvoorwaarden) waaraan Zevenaar Oost moet voldoen zeer streng. Door de cases Barneveld Noord en 

Veenendaal De Klomp (daadwerkelijk reisgedrag) wordt dit effect genuanceerd, doordat blijkt dat men ook bij 

(iets) hogere VF factoren bereid is gebruik te maken van de regiopoort.  

5.2.2 Toekomstverwachting P&R Zevenaar Oost 

De toekomstverwachting voor de regiopoort Zevenaar Oost wordt in dit onderzoek afgebakend. Als gevolg van de 

aannames die gedaan zijn ten aanzien van de berekende VF factoren en opgestelde VF curven, is het nog niet 

mogelijk een gedegen en complete toekomstverwachting voor het totale aantal reizigers van de regiopoort te 

bepalen. Gekozen is daarom specifiek te kijken naar de P&R component, waarover wel een toekomstverwachting 

met behulp van de VF curven uitgesproken kan worden. De toekomstverwachting heeft betrekking op de meest 
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voorkomende bestemming, waarvoor ook de VF factoren zijn opgesteld: Arnhem. Ook dit vormt een afbakening 

om de betrouwbaarheid van de resultaten te vergroten. Een toekomstverwachting voor alle P&R reizigers of zelfs 

de volledige regiopoort vereist vervolgonderzoek en additionele financiële middelen.     

 

Toetsing VF curven 

Voor het bepalen van de toekomstverwachting wordt ieder postcode-4 gebied in het verzorgingsgebied van 

Zevenaar Oost, zoals bepaald in paragraaf 5.1.3, ingeschaald in de VF curve die van toepassing is op basis van 

de afstand en de beschikbaarheid van concurrerend openbaar vervoer. Vervolgens kan het procentuele aandeel 

reizen (uitgedrukt in 0.(percentage)%) met het multimodale alternatief worden afgelezen uit de desbetreffende VF 

curve. Dit aandeel wordt vervolgens vermenigvuldigd met het aantal reizen naar Arnhem vanuit dit postcode-4 

gebied. Alle scores van de postcode-4 gebieden tezamen vormen de toekomstverwachting voor het P&R gebruik 

vanuit Zevenaar Oost naar Arnhem. Concreet worden de volgende stappen doorlopen: 

Stap 1 Per postcode-4 gebied wordt bepaald welke van de vier VF curven van toepassing is.  

Stap 2 Het procentuele aandeel reizigers dat gebruik zal maken van het multimodale alternatief kan uit 

de VF curve worden afgelezen (de VF factor is immers al berekend in onderzoeksvraag 2).  

Stap 3 Het procentuele aandeel uit stap 2 wordt vermenigvuldigd met het totale aantal reizen dat vanuit 

dit postcode-4 gebied naar Arnhem wordt afgelegd.   

Stap 4 Per postcode-4 wordt stap 1 tot en met 3 herhaald 

Stap 5 De som van alle postcode-4 gebieden vormt de (transferred) P&R potentie van Zevenaar Oost.*    

*Dit is niet de volledige potentie, doordat ook vanuit de groep diverted een P&R reizigers worden gegenereerd.  

 

Bepalen aantal reizen 

Voor het bepalen van het P&R potentie van Zevenaar Oost is het in stap 3 noodzakelijk het aantal reizen te 

achterhalen per postcode-4 gebied dat naar Arnhem plaatsvindt. Dit wordt gedaan met behulp van het 

verkeersmodel van de stadsregio (Goudappel Coffeng, 2012
2
). Hierbij wordt gekozen om gebruik te maken van 

de verkeersstromen in 2020. Enerzijds doordat Zevenaar Oost pas op z’n vroegst in 2016 gerealiseerd wordt en 

anderzijds het ook een aantal jaren vanaf de opening duurt voordat de volledige potentie van een regiopoort 

benut wordt (Stadsregio Arnhem Nijmegen, 2012). Met behulp van het verkeersmodel is een zogenaamde 

‘selected link’ opgesteld. Het aantal reizen vanuit een postcode-4 gebied wordt bepaald door alle ‘voeding links’,  

die binnen dit postcode-4 gebied liggen, bij elkaar op te tellen.  

Uitgangspunt in dit model is wel dat een bestemmingsgebied opgegeven dient te worden. Arnhem is de 

meest voorkomende bestemming van reizigers en vanwege de korte egress fase  van potentiële gebruikers van 

de regiopoort wordt de zone (>1,5km) rondom de Arnhemse stations op de corridor, Arnhem Velperpoort en 

Arnhem Centraal, gekozen als bestemmingsgebied. Deze zone behelst de postcode-4 gebieden: 6811, 6812, 

6814, 6815, 6821, 6822, 6824, 6825, 6826, 6827 en 6828. Het feit dat ook de VF factoren naar postcode-4 

gebied 6811 zijn berekend,  is een factor die de betrouwbaarheid van de resultaten verder doet vergroten.  

 

Diverted 

In de bovenstaande toekomstverwachting worden alleen de P&R reizigers meegenomen die wisselen van 

modaliteit (transferred). Echter, ook reizigers die wisselen van station (diverted) kunnen behoren tot P&R 

reizigers. De grootte van deze groep wordt bepaald door de derving van andere stations, vastgesteld op 530 

reizigers (Goudappel Coffeng, 2012), te vermenigvuldigen met het procentuele aantal reizigers dat de auto als 

voortransport heeft bij de regiopoort (19%). Deze 19% is afkomstig uit de resultaten van het survey en ligt in lijn 

met de gemiddelde percentages op de corridor (OV Idee, 2012). Het percentage is iets hoger dan gemiddeld, 

hetgeen verklaard kan worden door de ligging van de regiopoort. Vervolgens dient, doordat gekeken wordt naar 
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het aantal gebruikers met Arnhem als bestemming, dit aantal nog vermenigvuldigd te worden met het percentage 

reizigers dat daadwerkelijk Arnhem als eindbestemming heeft. Dit percentage bedraagt, zoals in paragraaf 4.3 

reeds geconstateerd, 47,1%. Hiermee kan de grootte van deze groep (diverted) bepaald worden op 

(530*0,19*0,471) 47 reizigers.  

 Hierbij is doortrekking van het Witte Kruis als uitgangspunt meegenomen. Indien dit onverhoopt niet 

plaatsvindt, dan verliest Zevenaar Oost vrijwel alle reizigers uit Rijnwaarden en een groot gedeelte van de 

reizigers uit Babberich. Dit geldt overigens ook voor de groep reizigers die van modaliteit wisselt.  

 

Transferred 

De eerst stap vormt het bepalen welke VF curve per postcode-4 gebied van toepassing is: 

1 9 postcode-4 gebieden 6901, 6902, 6903, 6904, 6905, 6909, 6914, 6941, 6942.  

2 0 postcode-4 gebieden Geen. 

3 6 postcode-4 gebieden 7035, 7036, 7037, 7039, 7041, 46466.  

4 25 postcode-4 gebieden 6986, 6987, 6988, 6915, 6916, 6917, 7038, 7044, 7045, 7046, 

7047, 7048, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7007, 7008, 

7009, 7011, 7031.  

*Doordat gekozen wordt voor het bepalen van de P&R potentie wordt het aantal captives in alle VF curven op 0 

gesteld. Immers, een captive kan geen P&R reiziger zijn.  

Tabel 10: Postcode-4 gebieden per VF curve. 

De stappen 2 tot en met 5 worden weergeven in bijlage 4, afbeelding B4-3. Uiteindelijk resulteren de stappen in 

een P&R potentie voor reizen naar Arnhem vanaf de regiopoort Zevenaar Oost van 67 reizigers. Als percentage 

van het totale aantal reizen dat vanuit het verzorgingsgebied naar Arnhem wordt gemaakt, bedraagt deze 

substitutie van de auto naar het multimodale alternatief 1,5%. Hiermee zijn de VF curven redelijk overeenkomstig 

met de verwachte substitutie (1,25%) op basis van de kruislingse elasticiteit volgend uit de daling van 0,1 in de 

gemiddelde VF factor. De P&R gebruikers zijn afkomstig uit Zevenaar, 41 (62,7%); Montferland, 16 (23,8%); 

Emmerich, 5 (7,5%) en Rijnwaarden, 4 (6,0%). Vanuit de gemeente Doetinchem worden geen P&R reizigers 

verwacht.  De verwachte P&R gebruiker is grotendeels afkomstig binnen 5 kilometer van de regiopoort (71,6%), 

hetgeen zowel de theorie van multimodaal transport als eerdere onderzoeksresultaten ondersteunt. Indien een 

postcode-4 gebied verder is gelegen dan 5 kilometer en de beschikking heeft over concurrerend openbaar 

vervoer is het gebruik nagenoeg nul. Dit komt tot uitdrukking in het gebruik vanuit de gemeente Doetinchem. 

Deze gemeente ligt ongeveer even ver van Arnhem als Emmerich, maar doordat de gemeente Emmerich niet 

over een concurrerend openbaar vervoer beschikt, overwegen vanuit deze gemeente wel enkele reizigers 

Zevenaar Oost te gebruiken.  
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Figuur 30: P&R gebruiker (transferred) uitgesplitst naar postcode-4 gebied (exclusief gemeente Emmerich am Rhein). 

Toekomstverwachting en vergelijking 

De toekomstverwachting voor wat betreft het P&R gebruik van Zevenaar Oost voor reizen naar Arnhem bedraagt, 

beide groepen (diverted en transferred) bij elkaar opgeteld, 114 reizigers (47+67). In vergelijking met de 96 

reizigers uit de P&R module van Goudappel Coffeng (2012
1
), waarin ook P&R gebruikers die niet naar Arnhem 

reizen worden meegenomen, is deze prognose hoog. Opvallend is dat naast de aantallen, ook vooral de 

herkomst van de gebruikers sterk verschilt tussen beide methoden. Goudappel benoemt de gemeente 

Montferland (57,3%) als de belangrijkste herkomst van gebruikers, terwijl in de berekeningen met de VF curven 

deze positie voor de gemeente Zevenaar (Groot Holthuizen en Babberich) is weggelegd. Het  meenemen van 

concurrerend openbaar vervoer in de VF curven is de voornaamste reden voor dit verschil.  

Het verschil in aantallen tussen beide prognoses ontstaat door de gebruikte methodiek. In de door 

Goudappel toegepaste WINST methodiek wordt een toekomstig station geclassificeerd in één van de 

referentieklassen op basis van de criteria: ligging binnen of buiten de Randstad, binnen of buiten een kern en de 

beschikbare overstapmogelijkheden. Binnen een referentieklasse bevinden zich de vervoerwaarden, met daarin 

ook het P&R gebruik, van bestaande stations. De vervoerwaarde van deze stations is tot stand gekomen op basis 

van een aantal criteria, zoals de bediening van het station en het bereik per trein binnen 60 minuten. Door deze 

criteria in te vullen voor een toekomstig station kan, door middel van een statistische analyse, de vervoerwaarde 

berekend worden. De vervoerwaarde van een toekomstig station, met daarin ook het P&R gebruik, wordt in de 
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methodiek van Goudappel dus vooral berekend op de basis van de vervoerwaarde van vergelijkbare bestaande 

stations (Goudappel Coffeng, 2012). De VF curven baseren het P&R gebruik daarentegen op de 

omgevingskenmerken, waardoor juist gewerkt wordt met prognoses. Doordat nadere uitwerking van de VF curven 

gewenst is, worden de aantallen van Goudappel vooralsnog als betrouwbaarder ingeschat. Dit geldt duidelijk niet 

voor de herkomst van de P&R gebruiker, doordat uit het survey duidelijk een ander beeld is ontstaan.  

 

Totale P&R gebruik Zevenaar Oost 

Op basis van het survey zou het totale aantal P&R gebruikers beredeneerd kunnen worden. De 67 reizigers staan 

in principe gelijk aan het percentage gebruikers dat naar Arnhem reist (47,1%). Terwijl van de groep diverted in 

principe 19% van de 530 reizigers in de toekomst gebruik gaat maken van P&R. Hiermee zou het totale aantal 

P&R reizigers van Zevenaar Oost uitkomen op 243 (142 (67/47,1*100)+ 101 (530*0,19)). Echter, om eerder 

genoemde redenen wordt besloten deze uitspraak niet te doen. 

 

5.2.3 Conclusie 

De VF curven kennen de regiopoort Zevenaar Oost een P&R potentie toe, voor reizen naar Arnhem, van 117 

potentiële reizigers. De P&R gebruiker blijkt, net zoals uit de voorgaande onderzoeksvragen, vooral afkomstig te 

zijn binnen een straal van 5 kilometer rondom de regiopoort. Dit in tegenstelling tot prognoses van Goudappel 

Coffeng (2012
1
). In het geval van Zevenaar Oost zijn er geen plaatsen in de directe omgeving die dankzij de 

regiopoort toegang krijgen tot het openbaar vervoer (rode categorie), waardoor de potentie van de regiopoort 

enigszins wordt beperkt. Daarentegen profiteren reizigers uit Babberich en de nieuwbouwwijk Groot-Holthuizen, 

waarin de regiopoort een onderdeel in de planvorming vormt, wel van de meer directe verbinding met het 

openbaar vervoer.  

Buiten de straal van 5 kilometer rondom de regiopoort wordt een regiopoort vooral gebruikt door 

reizigers die geen concurrerend openbaar vervoer ter beschikking hebben. In het geval van Zevenaar Oost zijn dit 

de gemeenten Rijnwaarden, delen van de gemeente Montferland (’s-Heerenberg) en in mindere mate de Duitse 

gemeente Emmerich. Voor deze gebieden is Zevenaar Oost de geografisch meest gunstig gelegen 

transportknoop. Tot slot dient  te worden aangetekend dat van een straal van 5 kilometer eigenlijk niet gesproken 

mag worden, doordat geografisch ongunstig gelegen gebieden (gelegen in de richting van de bestemming) geen 

gebruik maken van de regiopoort.  

 Het aantal P&R gebruikers van 117 is opgebouwd uit 47 reizigers afkomstig van andere stations 

(diverted), die na opening van Zevenaar Oost van de regiopoort gebruik maken met de auto als access mode.  

Daarnaast maken 67 reizigers, op basis van de verkeersmodellen voor 2020, de multimodale overstap 

(transferred). Het daadwerkelijke P&R gebruik van de regiopoort ligt nog hoger, doordat in dit onderzoek de focus 

ligt op reizen naar Arnhem.  

In verhouding tot het geprognosticeerde P&R gebruik door Goudappel Coffeng is de score van 117 

niettemin hoog. Echter, de ruimtelijke ontwikkelingen rondom Zevenaar Oost  maken dit reizigersaantal in de 

toekomst niet onmogelijk, doordat ook P&R reizigers met de auto als access mode maar een relatief korte afstand 

afleggen tot de regiopoort. Zevenaar Oost positioneert zich met dit P&R gebruik lager dan Veenendaal De Klomp 

en ongeveer gelijk aan Barneveld Noord.  
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6. Conclusies, aanbevelingen en reflectie 

In dit hoofdstuk zullen achtereenvolgens de conclusies (paragraaf 6.1) en daaruit volgende aanbevelingen 

(paragraaf 6.2) besproken worden. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een kritische reflectie inclusief aanzet 

voor vervolgonderzoek (paragraaf 6.3).  

6.1 Conclusies 

In dit onderzoek is de bijdrage van de regiopoort aan het verbeteren van de bereikbaarheid onderzocht. 

Bereikbaarheid is hierin geoperationaliseerd als de verandering in de VF factor als gevolg van realisatie van de 

regiopoort, waarbij de VF factor is opgebouwd op basis van zowel reistijd als reiskosten. Door eerst de gebruiker 

van regiopoorten te analyseren, vervolgens de VF factoren te bepalen en tot slot beide elementen te koppelen, 

zijn VF curven voor multimodaal transport ontwikkeld. Dit is gebeurd naar aanleiding van de centraal staande 

hoofdonderzoeksvraag: in hoeverre en onder welke condities dragen regiopoorten bij aan het verbeteren van de 

bereikbaarheid en hoe kan deze bijdrage vergroot worden? 

Regiopoorten leiden tot een lichte verbetering van de bereikbaarheid. De gemiddelde VF factor daalt als 

gevolg van realisatie van de regiopoort met 0,1 van 1,37 naar 1,27. Het multimodale alternatief maakt het 

openbaar vervoer dus aantrekkelijker ten opzichte van het unimodale alternatief, het afleggen van de gehele reis 

met de auto. Deze verbetering ontstaat dankzij een (sterke) verbetering van de reistijd, want de reiskosten dragen 

niet, nauwelijks of zelfs negatief bij aan de verandering in de VF factor. Een factor van 1,27 betekent echter dat 

de auto nog steeds het meest aantrekkelijke alternatief blijft. De verhouding tussen de modaliteiten wordt dus 

weliswaar beter, maar de randvoorwaarden voor het unimodale alternatief blijven het beste. Dit verklaart waarom 

het gebruik van regiopoorten in absolute aantallen relatief beperkt is en inherent daaraan waarom de multimodale 

overstap relatief weinig gemaakt wordt. Daarnaast geeft ook ongeveer 60% van de Nederlanders aan, ongeacht 

reistijd en reiskosten, geen gebruik te zullen maken van multimodaal transport (de regiopoort). Ten derde 

bevinden zich in de groep potentiële gebruikers van regiopoorten relatief veel keuzereizigers (minstens 75%), een 

groep reizigers die in tegenstelling tot de captives hogere eisen stelt aan het multimodale alternatief. Ook het feit 

dat een aanzienlijk gedeelte van de (potentiële) gebruikers van regiopoorten de auto als access mode gebruikt, 

leidt tot hogere eisen aan het multimodale alternatief.  Regiopoorten dienen dus aan hogere condities te voldoen 

dan traditionele P&R, hetgeen ook terugkomt in de VF curven. Indien de VF factoren hoger worden dan 1.5, dan 

maakt alleen een klein percentage van de captives nog gebruik van de regiopoort.  

De gebruiker van een regiopoort is vooral, in tegenstelling tot waar regiopoorten over het algemeen voor 

worden gerealiseerd, afkomstig uit de directe omgeving. De lokale bevolking met een woon-werkmotief, 

woonachtig binnen 5 kilometer, vormt verreweg de grootste groep gebruikers (tot 80%) van de regiopoort. 

Regiopoorten worden vanuit de literatuur geclassificeerd als P&R met een weidefunctie, maar deze constatering 

maakt de weidefunctie hoogst discutabel. Voor de lokale reizigers vormt de regiopoort immers meer een P&R met 

herkomstfunctie, vooral vanwege de verhouding tussen de afstand die wordt afgelegd met de access en main 

mode. Daarnaast sluiten de beperkte afstanden met de access mode aan bij de karakteristieken van multimodaal 

transport. De gemiddelde afstand met de auto als access mode bedraagt auto 5 kilometer, met de fiets is dit 3 

kilometer. Het feit dat in sommige literatuur P&R met een herkomst- en weidefunctie gedeeltelijk overeenkomen, 

vormt een theoretische ondersteuning voor dit onderzoeksresultaat. In feite wordt hiermee de vraag opgeroepen 

in hoeverre P&R met een weidefunctie echt bestaat. Immers, als regiopoorten geen weidefunctie kennen, welk 

type P&R dan wel? Voor wat betreft regiopoorten: deze kunnen ingeschaald worden als P&R met een 

herkomstfunctie, hetzij op een (iets) grotere schaal. Daarnaast kennen gebruikers van regiopoorten een relatief 

kortere egress fase in hun multimodale reis. Men heeft een bestemming gelegen dichtbij de laatste 

transportknoop, hetgeen logisch is doordat deze gebieden over het algemeen een gunstigere VF factor kennen. 
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De realisering van extra infrastructuur, zoals een regiopoort, leidt tot verschillende reizigerseffecten. 

Allereerst bestaat gemiddeld 8% van de reizigers uit extra gegenereerd verkeer (induced), reizigers die voorheen 

hun reis niet maakten. Ongeveer 35% van de reizigers maakte voor realisatie gebruik van een ander station 

(diverted). Regiopoorten leiden dus tot reizigersderving op andere stations, vooral op stations gelegen in de 

directe nabijheid (één voor of één na op het baanvak) van de regiopoort. Daarnaast is ongeveer 33% afkomstig 

uit een andere modaliteit (transferred). Van deze 33% maakte 25% maakte voorheen gebruik van de auto, terwijl 

ongeveer 8% afkomstig is uit de bus. De multimodale overstap wordt dus wel gemaakt, alleen niet door de in 

eerste instantie voorziene doelgroep. De overige 24% bestaat uit overige reizigers, die bijvoorbeeld de regiopoort 

benutten als gratis parkeervoorziening, waarmee dus sprake is van oneigenlijk gebruik.  

De reizigerseffecten zijn relatief (procentueel) gelijk tussen de verschillende regiopoorten, maar voor wat 

betreft absolute gebruikersaantallen bestaan grote verschillen tussen de regiopoorten. De bezettingsgraad op 

Veenendaal De Klomp bedraagt 83% (283 auto’s), terwijl in Barneveld Noord de bezettingsgraad slechts 39% (94 

auto’s) bedraagt. Deze verschillen ontstaan als gevolg van de condities die het gebruik van regiopoorten 

beïnvloeden. Naast de VF factor die maximaal 1.5 mag bedragen, bestaan nog twee andere belangrijke condities: 

 Afstand tot regiopoort:  

(Potentiële) Reizigers bestaan vooral uit de lokale bevolking. De relatieve afstand tot een regiopoort 

bepaalt sterk het gebruik. Het omslagpunt bevindt zich op ongeveer het 5 kilometerpunt. Daarnaast is 

men niet of nauwelijks bereid om te reizen om gebruik te kunnen maken van de regiopoort. De 

ontsluiting van een regiopoort is dus van grote invloed.  

 Beschikbaarheid concurrerend openbaar vervoer: 

Naast de invloed van de afstand is ook de beschikbaarheid van concurrerend openbaar vervoer een 

belangrijke conditie. Indien concurrerend openbaar vervoer beschikbaar is, dan zullen veel reizigers 

(gezien hun lokale achtergrond) kiezen voor het dichtstbijzijnde alternatief, omdat dit in vrijwel alle 

gevallen het snelst en goedkoopst is (afhankelijk van de bestaande/beschikbare infrastructuur). Dit zijn 

dus de gebieden waar de VF factor nauwelijks profiteert van realisatie van de regiopoort. Indien 

concurrerend openbaar vervoer wel beschikbaar is, is uiteraard het omgekeerde van toepassing.  

Het verhogen van de bijdrage aan het verbeteren van de bereikbaarheid kan enerzijds gerealiseerd worden door 

de locatie van nieuwe regiopoorten beter aan te passen aan de opgestelde condities. Anderzijds kan, vooral voor 

bestaande regiopoorten, de VF factor op twee manieren verbeterd worden: 

 Door de kwaliteit van het multimodale alternatief te verbeteren (snellere overstap, frequentieverhoging) 

 Of door autogebruik te ontmoedigen (hoger parkeertarief in binnensteden, stimuleringsmaatregelen voor 

het openbaar vervoer).  

Ook de rol van de werkgever dient hier niet onderschat te worden. Het is immers de werkgever, die door een 

financiële tegemoetkoming het keuzegedrag van zijn werknemer kan ‘sturen’, doordat de VF factor als gevolg van 

de veranderende reiskosten sterk beïnvloed wordt.   

Op basis van de condities zijn vier VF curven voor multimodaal transport opgesteld, zodat op z’n minst 

de P&R potentie en mogelijk zelfs de volledige potentie van regiopoorten in de toekomst beter bepaald kan 

worden. Door de gebruikersdata aan de VF factoren te koppelen zijn uitgangspunten geformuleerd, die hebben 

geleid tot de volgende curven: 
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Figuur 31: VF curven 

Op basis van deze curven is de P&R potentie van Zevenaar Oost voor reizen naar Arnhem berekend en 

vastgesteld op 114 (potentiële) gebruikers. In verhouding tot andere reizigersonderzoeken is dit relatief hoog, 

hetgeen enerzijds verklaard kan worden als gevolg van de gekozen methodiek. De methodiek dient eerst namelijk 

verder ontwikkeld te worden om te komen tot meer betrouwbare onderzoeksresultaten. In de kritische reflectie 

wordt hier nader op ingegaan. Echter, de P&R potentie zou anderzijds in de toekomst behaald kunnen worden als 

gevolg van de nog uit te voeren ruimtelijke ontwikkelingen. Dit is mogelijk doordat andere reizigersonderzoeken 

uitgaan van P&R reizigers vooral afkomstig uit verder gelegen gebieden, terwijl dit onderzoek juist aantoont dat 

ook de P&R reiziger een herkomst heeft dichtbij de regiopoort.  

Dit sluit aan bij de meest belangrijke conclusie uit het onderzoek, het feit dat een regiopoort in bijna alle 

niet als een regiopoort functioneert. Regiopoorten worden benut door reizigers woonachtig op maximaal 5 

kilometer van de regiopoort. Uitzondering hierop vormen gebieden zonder concurrerend openbaar vervoer, maar 

over het algemeen is de poortfunctie van een regiopoort niet of nauwelijks aanwezig. Deze conclusie wordt 

ondersteund door de theorie omtrent multimodaal transport, doordat de karakteristieken van de multimodale reis 

niet overeenkomen met die van de regiopoort. Regiopoorten zijn een voorbeeld van P&R met een 

herkomstfunctie, hetzij op een (iets)grotere schaal. De VF factor (reistijd en reiskosten), de afstand tot de 

regiopoort voor (potentiële) gebruikers en de beschikbaarheid van concurrerend openbaar vervoer vormen de 

condities die het gebruik beïnvloeden.  

6.2 Aanbevelingen 

De analyse en daaruit volgende conclusies leiden tot belangrijke inzichten, op basis waarvan de volgende 

aanbevelingen geformuleerd worden: 

 

1. Inzetten op gebruikersgerichte P&R met een herkomstfunctie 

P&R is door de jaren heen sterk geëvolueerd. Waar voorheen werd ingezet op transferia, een voorbeeld van een 

P&R met een bestemmingsfunctie en later op regiopoorten, in theorie een voorbeeld van P&R met een 

weidefunctie, verdient het echter aanbeveling juist in te zetten op P&R met een herkomstfunctie. Regiopoorten 

vertonen de meeste overeenkomsten met dit type P&R en vooral lokale reizigers maken gebruik van de 

regiopoort. De gemiddelde afstand die met de access mode wordt afgelegd is laag. Door regiopoorten te situeren 

dichtbij zoveel mogelijk potentiële reizigers, wordt de potentie van een regiopoort sterk vergroot. De ligging wordt 

dan immers afgestemd op de belangrijke conditie de herkomst van de reizigers, in tegenstelling tot de huidige 

afstemming op de bestemming of als (logisch) overstappunt midden op de route. Potentiële reizigers kunnen 
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immers makkelijker in het begin van hun reis overtuigd worden van de multimodale overstap en daarnaast zorgt 

een multimodaal overstappunt dichtbij de herkomst voor de meest gunstige VF factor.  

De verschuiving betekent in de praktijk dat ingezet moet worden op het uitbreiden van de capaciteit en 

het verbeteren van bestaande stations, doordat dit bij uitstek geschikte P&R locaties met een herkomstfunctie 

zijn. Deze stations zijn immers gelegen (midden)in de kernen, dichtbij een relatief grote doelgroep. Regiopoorten 

bieden wel potentie, maar deze wordt vooral beïnvloed door het aantal potentiële gebruikers in de directe 

omgeving. Van een ‘poortfunctie’ is nauwelijks sprake, waardoor wel afgevraagd kan worden in hoeverre de term 

regiopoort nog gehandhaafd kan worden. Aansluiten bij de landelijk meer bekende term P&R lijkt hierin de 

meeste logische keuze. Het realiseren van stations puur op basis van het verleiden van automobilisten tot het 

multimodale alternatief is dus af te raden. Een ruimtelijke basis/potentie dient aanwezig te zijn. Deze potentie lijkt 

bij Zevenaar Oost wel te bestaan.  

 

2. Locatie afstemmen op de afstand die de doelgroep (potentiële reizigers) moet afleggen tot de regiopoort, 

alsmede de beschikbaarheid van concurrerend openbaar vervoer. 

Alleen een ruimtelijke basis is echter niet voldoende voor een regiopoort. De afstand tot de regiopoort en 

beschikbaarheid van concurrerend openbaar vervoer zijn namelijk de twee andere belangrijke condities die het 

gebruik van regiopoorten beïnvloeden.  

Voor wat betreft de afstand is uiteraard de relatieve afstand over de bestaande infrastructuur van belang 

en niet de absolute afstand. De afstand tot de regiopoort is voor de doelgroep idealiter niet groter dan 5 kilometer. 

Inherent hieraan is dus ook het belang van de toegangswegen groot, mede doordat reizigers aangeven niet voor 

een regiopoort willen omrijden. Een belangrijke rol is daarnaast weggelegd voor de fiets, een modaliteit die veel 

als access mode gebruikt wordt en aansluit bij de karakteristieken van multimodaal transport en de gebruikers.  

 Bij de locatiekeuze voor een regiopoort dient ook het concurrerend openbaar vervoer in ogenschouw 

genomen te worden. Indien concurrerend openbaar vervoer beschikbaar is dan kiezen potentiële gebruikers voor 

de dichtstbijzijnde transportknoop. Enige uitzondering hierop vormen aanzienlijke verschillen in reistijd en/of 

reiskosten (VF factor), bijvoorbeeld als gevolg van een verschillende type verbinding (intercity/stoptrein), de 

frequentie of een lage punctualiteit van het aangeboden product.  

 

De locatiekeuze is sterk bepalend voor de potentie van een regiopoort. Aanbeveling 1 en 2 gecombineerd leiden 

uiteindelijk tot drie condities waarop de locatie van een regiopoort afgestemd dient te worden: 

 VF factoren (reistijd en reiskosten); 

 (Relatieve) Afstand tot regiopoort; 

 Beschikbaarheid concurrerend openbaar vervoer. 

Deze condities worden beïnvloed door sub condities, zoals de beschikbaarheid van toegangswegen, benodigde 

omreistijd en overstappen, punctualiteit en frequentie van de treindienst en mogelijke congestie op 

toegangswegen (zowel naar regiopoort als bestemming). In feite betreft dit dus alle locatiefactoren en de kwaliteit- 

en persoonsfactoren die deze drie condities beïnvloeden. In dit kader is het interessant de casus Veenendaal De 

Klomp te blijven monitoren, omdat de intercity verbinding vervalt, maar tegelijkertijd wel een snellere 

toegangsroute gerealiseerd wordt.  

 

3. Inzetten op fijnmazig P&R netwerk 

Inherent aan de condities en de herkomstfunctie van regiopoorten, is het beter in te zetten op een fijnmazig P&R 

netwerk, een trend die ook door de NS omarmd wordt. P&R wordt op deze manier dichterbij de potentiële 

gebruiker gebracht, in plaats van grootschalige regiopoorten (P&R punten) die in verhouding vaak (geografisch) 

ongunstig gelegen zijn. Grootschalige P&R (300+) in de vorm van regiopoorten of transferia kent een 
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onvoldoende werking, terwijl (meer kleinschalig) lokaal maatwerk meer doeltreffend is. De P&R functie in een 

regiopoort is relatief beperkt, een hoog percentage komt immers met de fiets of heeft de mogelijkheid hiertoe. De 

P&R potentie van Zevenaar Oost voor reizen richting Arnhem is weliswaar redelijk hoog, maar dit zijn nog steeds 

geen aantallen die het realiseren van een grootschalige regiopoort aantrekkelijk maken. Daarnaast, mocht een 

regiopoort een succes worden, is uitbreiding altijd nog mogelijk. De stadsregio omarmt, weliswaar indirect, deze 

aanbeveling al doordat bestaande P&R gelegenheden rondom de huidige stations momenteel worden uitgebreid, 

hetgeen bij uitstek voorbeelden zijn van P&R met een herkomstfunctie.   

6.3 Kritische reflectie  

In deze kritische reflectie worden een aantal kanttekeningen geplaatst bij het onderzoek. Ten eerste hebben 

reiskosten een zeer, en misschien wel te groot nivellerend effect. Doordat beide factoren zwaar meewegen in het 

keuzegedrag van de reiziger is gekozen geen weging, beide tellen voor 50% mee in de berekening van de VF 

factoren, aan te brengen tussen reistijd en reiskosten. Echter de sterke verbetering van de reistijd wordt wel door 

het nivellerende effect van de reiskosten volledig teniet gedaan, hetgeen enigszins pleit voor een meer 

traditionele VF factor voor multimodaal transport alleen gebaseerd op reistijd.   

Ten tweede staat de representativiteit van dit onderzoek onder druk als gevolg van de omvang van de 

steekproef. De grootte voldoet ruimschoots aan het minimale aantal (100), maar toch blijft de omvang gering en is 

niet iedere groep even goed vertegenwoordigd. Daarvoor ontbraken in dit onderzoek echter de (financiële) 

middelen. Een kentekenonderzoek was niet mogelijk, waardoor de respons op andere manieren verhoogd is. De 

geringe grootte van de steekproef geldt ook voor de documenten gebruikt in de documentanalyse voor Barneveld 

Noord en Veenendaal De Klomp. Een grotere steekproef leidt tevens tot een hogere betrouwbaarheid, doordat de 

kans op sociaal wenselijke antwoorden afneemt. Deze kans bestaat in dit onderzoek, doordat inwoners van het 

postcode-4 gebied 6905 (nieuwbouw Groot Holthuizen) het station min of meer beloofd is. Zij hebben dus een 

duidelijk belang.  

 Ten derde bestaan verschillen tussen (en binnen) de documentanalyse enerzijds en het zelf uitgevoerde 

survey anderzijds. Deze verschillen zijn het gevolg van het gebruik van verschillende vragenlijsten, het is daarom 

een pré om voor alle cases dezelfde gestandaardiseerde vragenlijsten te gebruiken. Echter, gezien de beperkte 

tijd en mogelijkheden van dit onderzoek was dit niet mogelijk. Een tweede reden voor het verschil in resultaten 

tussen de documentanalyse en het survey is het onderscheid tussen backcasting en forecasting. Anders gezegd: 

het verschil tussen verwacht en daadwerkelijk gedrag. Gevolg van zowel dit punt als het vorige punt is het feit dat 

de resultaten uit Zevenaar Oost relatief positiever zijn in vergelijking tot de andere regiopoorten, hetgeen het 

lastig maakt de onderzoekresultaten te generaliseren.  

 Ten vierde is door de keuze voor vier curven, ingeschaald op basis van de VF factor (1.1-1.2; 1.2-1.3 et 

cetera), een aantal categorieën, vooral gelegen binnen 5 kilometer van de regiopoort, niet- of 

ondervertegenwoordigd. Het verdient daarom de aanbeveling om andere regiopoorten op dezelfde manier te 

toetsen en zo tot beter gebalanceerde VF curven te komen, zonder dat daarbij aannames gemaakt hoeven 

worden. Hierdoor ontstaan meer betrouwbare, valide en generaliseerbare VF curven. In dit onderzoek was dit 

echter gezien de beperkte onderzoeksmogelijkheden niet mogelijk.  

 Ten vijfde en tot slot vormt ook de keuze voor postcode-4 gebieden een risico. De grootte van deze 

gebieden verschilt sterk, waardoor soms bepaalde deelgebieden geografisch gunstiger of juist ongunstiger liggen 

ten opzichte van de regiopoort. Een voorbeeld ter illustratie is weer het postcode-4 gebied: 6905. Het oostelijke 

gedeelte ligt vrijwel direct aan Zevenaar Oost, terwijl het westelijke gedeelte bijna tegen het huidige station 

Zevenaar aanligt. De kans dat inwoners uit het westelijke gedeelte gebruik maken van de regiopoort is zeer klein, 

echter in de methodiek van dit onderzoek wordt wel met een gewogen gemiddelde gerekend. Een oplossing is 

het verkleinen van de schaal naar postcode-6 gebieden, maar dat is als gevolg van databeperkingen vooralsnog 
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niet haalbaar. Op basis van deze kritische kanttekeningen zijn de onderzoeksresultaten (nog) niet 

generaliseerbaar.   

 Deze kritische kanttekeningen kunnen worden weggenomen door een vervolgonderzoek te doen, 

waarbij dit onderzoek kan dienen als basis. Twee mogelijke invalshoeken zijn: 

 Enerzijds kan het interessant zijn de VF curven door te ontwikkelen en vervolgens te toetsen op andere 

cases. De VF curven zouden hiermee kunnen uitgroeien tot een (volwaardige) alternatieve methode om 

de potentie van een station te bepalen. Daarnaast kunnen de onderzoeksresultaten, mocht Zevenaar 

Oost gerealiseerd worden, vergeleken worden met het daadwerkelijke P&R gebruik; 

 Anderzijds is het interessant dieper in te gaan op het verbeteren van de VF factoren. Wat is hierin de 

meest efficiënte strategie, zodat regiopoorten zoveel mogelijk bijdragen aan het verbeteren van de 

bereikbaarheid. Dient ingezet te worden op een verbetering van het multimodale alternatief of juist het 

verminderen van de aantrekkelijkheid van de auto? En bij welke partij moet deze verbetering gehaald 

worden: overheid (aanbod infrastructuur, invloed op reistijd) of werkgever (mobiliteitsmanagement, 

invloed op reiskosten)? 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Survey; 

Bijlage 2 :  Locatie flyers; 

Bijlage 3: Schematische weergave survey; 

Bijlage 4: Data berekening VF curven. 

 

De primaire data uit het survey wordt om privacy redenen niet opgenomen in deze bijlage of op bijgeleverde DVD.  

Overige primaire data zijn bijgeleverd op DVD.   
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Bijlage 1: Survey 
 

In deze bijlage het survey zoals afgenomen voor dit onderzoek. Dit survey heeft online gestaan in de periode van 

28 mei tot en met 1 juli op de site www.stadsregiorail.nl. Daarnaast zijn flyers uitgedeeld ter verdere promotie van 

het onderzoek. Het survey is opgesteld zoals beschreven in hoofdstuk 3, de methodologie.  

 

1. Hoe bent u geïnformeerd over dit onderzoek? 

O Flyer ontvangen bij pompstation 

O Flyer ontvangen bij een treinstation 

O Via lokale pers 

O  Via website 

O Via social media 

O Anders, namelijk: 

 

2. Reist u regelmatig tussen Zevenaar/Achterhoek/Duitsland richting Duiven/Arnhem en verder? 

O Ja (verder naar 3) 

O Nee (naar einde) 

 

3. Wat is de postcode van uw woonadres?  

(Nederland: cijfers en letters; Duitsland: D en cijfers) 

 

 

 
4. Wat is de postcode of plaats van bestemming van de reis die u regelmatig maakt? 

 

 
 

5. Op welke dagen van de week en welke tijdstippen maakt u meestal deze reis? 

Per dag kunt u meerdere tijdstippen aankruisen.  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

Ochtendspits 

(7:00 – 9:00) 

       

Avondspits 

(16:00 – 

18:00) 

       

Buiten spits        

 

6. Met welk vervoermiddel maakt u meestal deze reis? 

O Auto (bestuurder, naar vraag 6b) 

O Auto (passagier, naar vraag 6b) 

O Motor (naar vraag 7) 

O Bus (naar vraag 7) 

O Trein (naar vraag 6c) 

O Fiets (naar vraag 7) 

O Elektrische fiets (naar vraag 7) 

http://www.stadsregiorail.nl/
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O Bromfiets/scooter (naar vraag 7) 

O Anders, namelijk: (naar vraag 7) 

 

6b. Indien auto: maakt u gebruik van de A12? 

O Ja 

O Nee 

 

6c. Indien trein: wat is uw opstapstation? 

O Didam 

O Zevenaar 

O Anders, namelijk:  

 

7. Ervaart u problemen met betrekking tot de bereikbaarheid van uw reisdoel? 

O Ja, bijna dagelijks 

O Ja, af en toe 

O Bijna nooit 

O Nooit 

 

8. Wat is gemiddeld gezien de totale reisduur (van deur tot deur) van de reis die u regelmatig maakt? 

Heenreis (in hele minuten): 

 

Terugreis (in hele minuten):  

 

9. Kunt u aangeven wat de gemiddelde kosten zijn van de reis die u regelmatig maakt? 

(kosten per reis) 

O ...... (bedrag in hele euro’s) 

O Weet ik niet 

 

10. Waarom maakt u regelmatig deze reis? (alleen belangrijkste reden aangeven) 

O Naar/van mijn werk (door naar 11) 

O Naar/van mijn school/studie (door naar 14) 

O Naar/van familie/vrienden/kennissen (door naar 14)  

O Om te winkelen (door naar 14)  

O Om recreatieve redenen (door naar 14) 

O Anders, namelijk: (door naar 14) 

 

11. Heeft u een auto nodig voor uw werk? 

O Ja 

O Nee 

 

12. Ontvangt u van uw werkgever een reiskostenvergoeding? 

O (gedeeltelijke) Kilometervergoeding 

O (deel van) Abonnement openbaar vervoer 

O Leaseauto 
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O Anders, namelijk: 

O Nee 

 

13. Heeft u bij uw werk de beschikking over een parkeerplaats? 

O Ja, op eigen terrein bedrijf 

O Ja, op gemeenschappelijk parkeerterrein bedrijventerrein 

O Ja, in parkeergarage (op kosten zaak) 

O Ja, langs openbare weg 

O Anders, namelijk: 

O Nee 

Een Park-and-Ride voorziening (P+R), is een parkeervoorziening bij een halte of station die bedoeld is voor 

automobilisten die vervolgens met het openbaar vervoer verder reizen. Ook parkeervoorzieningen in de buurt van 

opritten van autosnelwegen, waar automobilisten kunnen overstappen op het openbaar vervoer of carpool reizen, 

kunnen als P+R aangemerkt worden.  

14. Bent u bereid gebruik te maken van een P+R voorziening? 

O Ja (naar vraag 15) 

O Nee (naar einde) 

 

Korte inleiding over aanleg en rol Zevenaar Oost 

Provincie Gelderland, stadsregio Arnhem Nijmegen en de gemeente Zevenaar onderzoeken de haalbaarheid van 

een station in Zevenaar Oost.  De ambitie is om hier 1350 woningen en 90 hectare bedrijventerrein te realiseren. 

Het station is gepland tussen de huidige stations Zevenaar en Didam. In het plan wordt rekening gehouden met 

een nieuwe  op- en afrit vanaf de A12, de aansluiting Hengelder. P+R vormt een belangrijk onderdeel van het 

plan. De nieuwe P+R voorziening en het station bieden u  een alternatief voor de dagelijkse (structurele) files op 

de A12. Eventueel kunt u de auto op dit P+R terrein plaatsen en uw reis met de trein vervolgen. Als station 

Zevenaar Oost wordt aangelegd, wordt het in de toekomst bediend door minstens 4 treinen per uur richting 

Arnhem en Doetinchem. De volgende vragen hebben betrekking op Zevenaar Oost. 
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15. Onder welke reistijdverhouding zou u gebruik willen maken van P+R Zevenaar Oost? 

(reistijdverhouding tussen uw huidige reis en een eventuele toekomstige reis via Zevenaar Oost) 

 Zeer zeker Waarschijnlijk Zeker niet 

Als de totale reisduur korter wordt    

Als de reisduur gelijk blijft    

Als de totale reisduur maximaal 10 min langer is    

Als de totale reisduur maximaal 20 min langer duurt    

Als de totale reisduur max 1,5 keer huidige reisduur is    

Als de totale reisduur max 2 keer de huidige reisduur is    

 

16. Onder welke kostenverhouding zou u gebruik willen maken van P+R Zevenaar Oost?  

(kostenverhouding tussen uw huidige reis en een eventuele toekomstige reis via Zevenaar Oost) 

 Zeer zeker Waarschijnlijk Zeker niet 

Als de totale reiskosten lager worden    

Als de totale reiskosten gelijk blijven    

Als de totale reiskosten max 10% hoger zijn    

Als de totale reiskosten max 25% hoger zijn    

Als de totale reiskosten meer dan 25% hoger zijn    

 

17. Voor de stations Zevenaar en Zevenaar Oost bestaan verschillende scenario's met betrekking tot 

eventueel betaald parkeren. De invloed van het parkeertarief op het gebruik van P+R Zevenaar Oost 

wordt met deze vraag onderzocht.  

Kruis per scenario aan voor welk alternatief u zou kiezen. 

Scenario: Zevenaar Zevenaar 

Oost 

Didam Duiven Ander station, 

namelijk: 

Ander 

vervoersmiddel, 

namelijk: 

Zevenaar Oost gratis, 

Zevenaar gratis 

      

Zevenaar Oost gratis, 

Zevenaar €3 per dag 

      

Zevenaar Oost €2 per 

dag, Zevenaar €3 per 

dag 

      

 

18. Onder welke randvoorwaarden zou u gebruik willen maken van Zevenaar Oost? 

 Zeer zeker Waarschijnlijk Zeker niet Niet van 

toepassing 

Elke 15 minuten een treinverbinding met Arnhem en 

Doetinchem 

    

Elke 10 minuten een treinverbinding met Arnhem en 

Doetinchem 

    

Voldoende vrije parkeerplaatsen beschikbaar op P+R     

Makkelijk en snel bereikbaar vanaf snelweg     

Beschikbaarheid van een zitplaats in het openbaar 

vervoer 

    

Mogelijkheid om te werken in het openbaar vervoer     

Hoog comfort (netheid, beenruimte etc.) op zowel de 

P+R als in het openbaar vervoer 

    

Onvoldoende parkeergelegenheid op mijn huidige 

vertreklocatie 

    

Betaald parkeren op mijn huidige vertreklocatie     

Anders, namelijk:     
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19. Zou P+R Zevenaar Oost voor u een reden kunnen zijn om de meestal door u gemaakte reis met een 

ander vervoermiddel af te leggen? 

O Ja, combinatie auto en trein 

O Ja, combinatie fiets en trein 

O Mogelijk, ik wil het eerst uitproberen 

O Nee, ik blijf reizen zoals ik nu ook al doe 

 

20. Wat is uw mening over aspecten die samenhangen met P+R Zevenaar Oost? 

 Zeer positief Neutraal Zeer negatief 

Betalen voor gebruik parkeerplaats    

Combiticket voor parkeren en gebruik trein    

Aanwezigheid bewaking    

Mogelijkheid deel terrein in te zetten als carpoolplein    

Veilige wachtgelegenheid    

 

21. Heeft u nog op- of aanmerkingen die van belang kunnen zijn voor verder onderzoek? 

 

 

22. Wilt u meewerken aan een mogelijk vervolgonderzoek? Vul dan hier uw e-mailadres in. 

 

 

23. Wilt u meedoen aan de verloting van de gratis kaartjes voor Burgers Zoo? Vult u hier dan (nogmaals) uw 

e-mailadres in. 

 

 

Uw antwoorden zijn geregistreerd! 

Hartelijk dank dat u de tijd genomen hebt om deze enquête in te vullen.  

[[Einde]] 
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Bijlage 2: Locaties flyers 
 

 

Afbeelding B2-1: Locaties waar de flyers uitgedeeld zullen worden. 

 

Rode bolletjes: tankstations.  

1. Oudbroeken (A12 richting Duitsland); 

2. Zevenaar (Doesburgseweg, toegangsweg tot A12 vanuit Zevenaar); 

3. Tatelaar (Tatelaarseweg, toegangsweg tot A12 vanuit Didam); 

4. Duitse Grens (A12 richting Arnhem); 

5. Geulenkamp (A18 richting Arnhem). 

 

Blauwe bolletjes: stations. 

1. Zevenaar; 

2. Didam. 

 

Zwarte omrande vakken met groene cijfers: geografisch gezien potentiële reizigers Zevenaar Oost. 

1. De Horst en Schaapsdrift; 

2. Groot Holthuizen en Babberichseweg;  

3. Kern Babberich; 

4. Dichtersbuurt.  
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Bijlage 3: Schematische weergave survey 
 

 

Afbeelding B3-1: Stroomschema survey. Blauwe lijnen vormen positieve antwoorden op de filtervragen, rode lijnen 

vormen negatieve antwoorden op de filtervragen. 

  

Overweging gebruik P&R 
en factoren die de 

aantrekkelijkheid van het 
multimodale alternatief 

doen verbeteren. 

Huidig keuzegedrag van 
de reiziger, gebaseerd op 
aantrekkelijkheid van de 
modaliteiten, gebaseerd 
op reistijd en reiskosten. 

Reizend op corridor 
Arnhem - Zevenaar (en 

verder), bepalen 
doelgroep.  

Corridor 

Reisgedrag op 
corridor 

Invloed Zevenaar 
Oost op het 

keuze(reis)gedrag 

Einde 

Einde 
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Bijlage 4: Data VF curven en toekomstverwachting P&R gebruik Zevenaar Oost 

 
Afbeelding B4-1: Koppeling VF curven aan gebruikersdata. 

 

Afbeelding B4-2: ‘Punten’ van de VF curven. 
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Postcode-4 Gemeente VF factor Berekening Captive Keuzereiziger 
Aantal 
reizen Potentie Gebruikers 

6901 Zev 1,46 384 0 0,0064 384 2,46 
 

6902 Zev 1,39 306 0 0,016 306 4,90 
 

6903 Zev 1,50 362 0 0 362 0,00 
 

6904 Zev 1,53 299 0 0 299 0,00 
 

6905 Zev 0,98 251 0 0,117 251 29,37 
 

6909 Zev 1,16 59 0 0,0918 59 5,42 
 

6986 Zev 1,51 74 0 0 74 0,00 
 

6987 Zev 1,94 217 0 0 217 0,00 
 

6988 Zev 2,37 214 0 0 214 0,00 42 

6911 Rijnw 1,30 80 0 0,0012 80 0,10 
 

6913 Rijnw 1,14 16 0 0,00413 16 0,07 
 

6914 Rijnw 1,07 34 0 0,099 34 3,37 
 

6915 Rijnw 1,18 69 0 0,00312 69 0,22 
 

6916 Rijnw 1,07 46 0 0,0139 46 0,64 
 

6917 Rijnw 1,26 7 0 0,00184 7 0,01 4 

6941 Montf 1,58 151 0 0 151 0,00 
 

6942 Montf 1,41 416 0 0,0146 416 6,07 
 

7035 Montf 1,29 58 0 0,024 58 1,39 
 

7036 Montf 1,27 53 0 0,026 53 1,38 
 

7037 Montf 1,24 62 0 0,0176 62 1,09 
 

7038 Montf 1,28 66 0 0,00152 66 0,10 
 

7039 Montf 1,25 20 0 0,0184 20 0,37 
 

7041 Montf 1,31 224 0 0,023 224 5,15 
 

7044 Montf 1,30 1 0 0,0012 1 0,00 
 

7045 Montf 1,17 8 0 0,00337 8 0,03 
 

7046 Montf 1,22 3 0 0,00248 3 0,01 
 

7047 Montf 1,23 18 0 0,00232 18 0,04 
 

7048 Montf 1,21 7 0 0,00264 7 0,02 16 

46466 Elten (E) 1,33 47 0 0,0203 47 0,95 
 

46466 Huthem (E) 1,29 0 0 0,0222 0 0,00 
 

46466 Praest (E) 1,22 1 0 0,0158 1 0,02 
 

46466 Vrasselt (E) 1,23 1 0 0,0164 1 0,02 
 

46466 Emmerich 1,27 206 0 0,0209 196 4,10 5 

7001 Dtc 1,22 130 0 0,00248 130 0,32 
 

7002 Dtc 1,20 42 0 0,0028 42 0,12 
 

7003 Dtc 1,24 18 0 0,00216 18 0,04 
 

7004 Dtc 1,21 32 0 0,00264 32 0,08 
 

7005 Dtc 1,23 109 0 0,00232 109 0,25 
 

7006 Dtc 1,22 97 0 0,00248 97 0,24 
 

7007 Dtc 1,27 76 0 0,00168 76 0,13 
 

7008 Dtc 1,33 56 0 0,00099 56 0,06 
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7009 Dtc 1,24 21 0 0,00216 21 0,05 
 

7011 Dtc 1,13 19 0 0,00413 19 0,08 
 

7031 Dtc 1,26 74 0 0,00184 74 0,14 
 

      
4424 69 67 

Afbeelding B4-3: Berekening aantal P&R gebruikers Zevenaar Oost. 

 


