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���,QOHLGLQJ�
�����3UREOHHPVWHOOLQJ�
De wijze waarop de ruimte gestructureerd is, heeft een belangrijke invloed op de mobiliteit. De 
concrete afbakening van vroegere steden verdwijnt en maakt plaats voor grotere stedelijke zones met 
meerdere verspreide concentratiekernen en met meerdere interacties binnen en tussen de stedelijke 
zones.  
 
Activiteiten zijn vaak gesitueerd op verschillende plaatsten. Hierdoor moeten er verplaatsingen 
afgelegd worden om bepaalde activiteiten uit te oefenen. De interacties tussen de 
bevolkingsontwikkeling, functieverwevenheid en schaalvergroting van de ruimtelijke zones leiden tot 
grotere vraag naar mobiliteit. Een groot aandeel in de mobiliteitsvraag is het woon-werkverkeer. De 
versnippering en differentiëring van de ruimte is mede in de hand gewerkt door de opkomst van de 
auto. Men kon als het ware om het even waar gaan wonen. Voor andere activiteiten werd er minder 
rekening gehouden met de verbinding met openbaar vervoer. In de historisch gegroeide ruimtelijke 
ordening van Vlaanderen vinden we dan ook veel woongebieden terug buiten stedelijke kernen. We 
vinden diverse types van verspreide bebouwing: vele kleine gehuchtjes, grote uitgestrekte wijken, 
lintbebouwing,….. . Werkcentra zijn nog grotendeels in stedelijke kernen gelegen.  
 
Ook de mensen in het versnipperde buitengebied zullen voor hun werk naar de stad moeten reizen. Als 
ze kunnen kiezen tussen het openbaar vervoer dat hen wordt aangeboden aan de woningzijde en de 
auto zullen ze resoluut voor de auto kiezen. De auto is gemakkelijk, staat voor de deur, is direct 
beschikbaar. Het openbaar vervoer kan door de grote verspreiding geen hoge kwaliteit waarborgen. 
 
Die automobilisten komen van alle uithoeken van het buitengebied terecht op het hoofdwegennet naar 
de stad toe. Tijdens de spitsperiode raakt het stedelijke wegennet verzadigd met grote verliestijden en 
economische schade tot gevolg. 
 
In deze situatie waarin files op de wegen rond en in de steden steeds toenemen is een volwaardig 
alternatief voor de auto nodig.  
 

�����'RHOVWHOOLQJ���LQGLYLGXHHO�YV��FROOHFWLHI�RI�LQGLYLGXHHO�	�FROOHFWLHI�
 
Individuele vervoersdiensten kenmerken zich vooral doordat de reiziger de dienst in wezen ‘aan 
zichzelf verleent’  en daartoe beschikt over zijn eigen vervoersmiddelen. Een belangrijk voordeel is dat 
de reiziger zelf veel zeggenschap heeft over het tijdstip van vertrek, de gekozen route, de plaats van 
aankomst, enz. . Het autowegennetwerk is een individueel vervoersnetwerk. Daarnaast onderscheiden 
we ook nog het langzaam vervoersnetwerk (met de fiets, te voet).  
 
Bij collectieve personenvervoersdiensten hebben we om redenen van efficiëntie te maken met een 
bundeling van de vervoersvraag. Het aanbod dekt niet iedere individuele verplaatsingsbehoefte, het is 
een soort compromisaanbod voor alle reizigers. Deze bundeling vinden we op verschillende aspecten 
terug. 
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• bundeling naar toegangspunt: het netwerk is enkel toegankelijk via haltes 
• bundeling van vervoersrelaties: lijnvoering 
• bundeling in de tijd: dienstregeling , discontinu in de tijd 
De reiziger hoeft zich niet bezig te houden met ‘besturen’ , ‘stallen’  of ‘parkeren’ . Het gebruik van 
collectief vervoer is wel sterk tijdstip- en plaatsgebonden.  
 
Zowel het autosysteem als het openbaar vervoerssysteem hebben hun voor- en nadelen. In de sterk 
verspreide woongelegenheden buiten de stad is het autowegennet geschikt voor de ontsluiting van 
grote versnipperde gebieden. In gebieden met een te grote concentratie aan activiteiten krijgt het 
autosysteem vaak af te rekenen met congestie. Het openbaar vervoer scoort dan weer sterk wanneer 
we te maken hebben met sterk geconcentreerde vervoersstromen in de stad en van en naar de stad toe. 
In het buitengebied blijkt openbaar vervoer niet te kunnen concurreren met de auto.  
 
We zien dat geen enkel unimodaal systeem optimaal functioneert op de verplaatsing van het 
buitengebied naar de stad. Vaak wordt de auto dan maar als compromis gekozen. Met de auto raak je 
wel tot in de stad, ook al kost het je veel tijd en geld, maar met het openbaar vervoer kan je niet elke 
plek in het buitengebied gemakkelijk bereiken. Een oplossing moet gezien worden in de combinatie 
van de sterke punten van beide deelsystemen. Mensen kunnen gemakkelijk vanuit hun woonplaats de 
auto nemen. Ze kunnen daarna naar een plaats rijden waar ze het openbaar vervoer naar de stad 
kunnen nemen. Op die manier kunnen ze de congestie op de wegen omzeilen. Dergelijke 
overstapplaats noemen we een transferium of een Park and Ride (P&R) locatie. Door overstapplaatsen 
te voorzien tussen de verschillende vervoerswijzen creëren ontstaat een multimodaal netwerk. 
 
 

�����6WUXFWXXU�YDQ�GH�WHNVW�
De vraag die we in deze studie zullen proberen te beantwoorden kan als volgt geformuleerd worden: 
“Hoe zal een performant stadsgewestelijk multimodaal netwerk eruit zien?” 
 
In hoofdstuk 2 wordt het begrip multimodale verplaatsing verder toegelicht. In eerste instantie zullen 
we de verschillende soorten multimodale combinaties aanhalen. In een later stadium beperken we ons 
tot de woon- werkverplaatsingen en de combinatie auto – openbaar vervoer. We zullen dieper ingaan 
op de kenmerken van de multimodale verplaatsing 
 
Alvorens we overgaan tot het vastleggen van de ontwerpcriteria, worden in hoofdstuk 3 enkele 
praktijkvoorbeelden aangehaald die een duidelijk beeld geven van de succes- en faalfactoren die van 
belang zijn bij het inrichten van overstappunten.  
 
In het vierde hoofdstuk worden de eisen van de reizigers die gebruik maken van Park&Ride in 
rekening gebracht. We doen hiervoor beroep op onderzoek dat in Nederland werd verricht. Het 
evalueren van de faal- en succesfactoren en het in kaart brengen van de reizigersbehoeften leidt er toe 
dat we een aantal criteria kunnen opstellen waaraan overstapplaatsen moeten voldoen opdat ze 
gebruikt zouden worden. 
 
We gaan ons bijgevolg afvragen welke methodiek gehanteerd kan worden bij het ontwerp van zo’ n 
netwerk. Een dergelijke ontwerpmethodiek wordt opgesteld in hoofdstuk 5. We zullen al snel tot de 
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conclusie komen dat de ontwikkeling van overstappunten niet los van de bestaande infrastructuur kan 
gezien worden. Hier beperken we ons tot de zoektocht naar geschikte P&R- locaties. In dit eindwerk 
wordt niet verder ingegaan op de bouw en exploitatie van de P&R faciliteiten. Het is wel de de 
bedoeling om oplossingen voor te stellen die maatschappelijk en financieel haalbaarheid zijn. 
 
In hoofdstuk 6 zullen we de methodiek toepassen op het stadsgewest Antwerpen. Uitgaande van de 
bestaande wegeninfrastructuur en openbaar vervoersstructuur zullen we een aantal mogelijke locaties 
om over te stappen, selecteren. We zullen hierbij rekening houden met de ontwerpcriteria uit 
hoofdstuk 4. 
 
In hoofdstuk 7 zullen we gebruik maken van het multimodaal toedelingsmodel Transfer om na te gaan 
welke locaties het meeste potentieel kunnen bieden. Het doel bestaat er in een aantal locaties te 
selecteren die kunnen uitgroeien tot succesvolle overstappunten. 
 
Tenslotte zullen we in hoofdstuk 8 de voornaamste bevindingen en opmerkingen op een rijtje zetten. 
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���'H�PXOWLPRGDOH�YHUSODDWVLQJ�
�����%HVFKULMYLQJ�YDQ�KHW�EHJULS�PXOWLPRGDOH�YHUSODDWVLQJ�
Een verplaatsing waarbij gebruikt gemaakt wordt van meerdere vervoerswijzen1 wordt beschouwd als 
multimodaal. We hebben dus te maken met een verplaatsing die uit meerdere deelverplaatsingen 
bestaat, waarbij men voor minstens 2 deelverplaatsingen een andere vervoerswijze gebruikt. Elke 
multimodale verplaatsing is dus een ketenverplaatsing, maar niet alle ketenverplaatsingen zijn 
multimodaal. Volgens B. Egeter [1]  spreken we van een multimodale combinatie als er in de 
verplaatsing een overgang zit waarbij wordt overgestapt tussen twee basisgebonden2 vervoermiddelen 
(bv. fiets – autobestuurder ) of waarbij er wordt overstapt van een basisgebonden vervoermiddel naar 
een niet-basisgebonden vervoermiddel (bv. auto – metro ).  Dit betekent dat wanneer men overstapt in 
de openbaar vervoerketen tussen 2 buslijnen of tussen bus en trein men niet te maken heeft met een 
multimodale verplaatsing. Deze definitie van multimodale combinatie omvat een hele waaier aan 
mogelijke combinaties. Voor de verdere bespreking zullen we de term multimodale combinatie 
verfijnen. Meestal zal men de verschillende vervoerswijzen onderverdelen in “modaliteiten” [2]. We 
maken onderscheid in 3 modaliteiten3 : 

 
• Het openbaar vervoer : collectieve vervoerssystemen (tram, metro, bus, pendel, belbus, …) 
• Het autosysteem : gemotoriseerde individuele vervoerssystemen ( auto, passagier, moto,… ) 
• Het langzaam vervoerssysteem: fiets, te voet 
 

 

)LJXXU�����RYHUVWDSSHQ�WXVVHQ�PRGDOLWHLWHQ��EURQ>�@�
 
Tussen de drie modaliteiten is overstappen mogelijk. In het kader van dit eindwerk zullen we vooral 
belang hechten aan de combinatie van het autosysteem en het openbaar vervoer. In eerste instantie 
denken we daarbij aan het parkeren van de auto aan een halte. In werkelijkheid zijn er veel meer 
varianten mogelijk, al ligt de ene combinatie meer voor de hand dan de andere. In volgende paragraaf 
zullen we de verschillende mogelijke kansrijke multimodale verplaatsingen onderzoeken.  
 

                                                
1 Hiervoor komen alle denkbare vervoerswijzen in aanmerking : auto, autopassagier, moto, bromfiets, fiets, 
lopen, bus, metro, tram, trein, vliegtuig, … …  . Lopen als voor- en natransport worden niet als aparte 
vervoerswijze in de multimodale combinatie beschouwd 
2 begrip basisgebondenheid: de reiziger maakt gebruik van een eigen vervoermiddel dat telkens naar dezelfde 
plek(basis) moet terugkeren.  
3 In werkelijkheid ligt die indeling in modaliteiten niet altijd éénduidig vast en zijn er verschillende 
tussenliggende organistievormen tussen individueel en collectief vervoer.  
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�����.DQVULMNH�PXOWLPRGDOH�FRPELQDWLHV��

�������,QGHOLQJ�LQ�GHHOPDUNWHQ�
De drie deelsystemen worden door de vervoersconsument beschouwd als concurrerend. Alleen de 
combinatie openbaar vervoer en langzaam verkeer komt veel voor. Dit is een gevolg van de 
organisatie van het openbaar vervoer. Daar het systeem slechts via een beperkt aantal knooppunten 
toegankelijk is, moet er altijd een vorm van voor- en natransport zijn. We kunnen ook gaan kijken 
welke andere multimodale combinaties kansrijk zijn. Volgens Egeter en Schoenmaker [1] kan een 
multimodale combinatie kansrijk worden genoemd wanneer voor minstens één deelmarkt deze 
combinatie de hoogst haalbare kwaliteit biedt of beter is dan alle ander unimodale combinaties.4 
 
Een deelmarkt kan beschouwd worden als een deel van de vervoervraag met overeenkomstige 
kenmerken. Er zijn twee groepen kenmerken te onderscheiden. 
 
,QGHOLQJ�QDDU�NZDOLWHLWVHLVHQ�
De eisen die aan de kwaliteit van het vervoer worden gesteld, kunnen zowel voortvloeien uit de 
persoonskenmerken (lifestyle) als uit de eisen die verbonden zijn aan wel bepaalde activiteiten 
(activity style =motief).  
 
$FWLYLWHLWHQFRQILJXUDWLH�
De activiteiten configuratie wordt beschreven aan de hand van volgende klassen 
• gebiedstype van de plaats waar een activiteit wordt verricht 
• de afstand tussen opeenvolgende activiteiten 
• de periode van de dag waarin de afstand moet worden afgelegd. 
 
%HSHUNLQJ�YDQ�PXOWLPRGDOH�FRPELQDWLH��EDVLVJHERQGHQKHLG��
Als we het autovervoer bekijken, zien we dat in de meest voorkomende situatie het vervoermiddel, de 
auto, terug moet gebracht worden naar zijn basis. We spreken van basisgebondenheid. Dit resulteert in 
een beperking voor een combinatie met het openbaar vervoer. We kunnen enkele opmerkingen 
formuleren 
• De terugrit moet gebeuren langs het overstappunt waar men de auto heeft achtergelaten. 
• Wanneer men aankomt met het openbaar vervoer heeft men geen auto meer ter beschikking. Er zijn 

enkel combinaties mogelijk waarbij de bestemming goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. 
• Vaak heeft men de wagen nodig voor het uitoefenen van zijn beroep. 
• Vaak is het verloop van de tour die men aflegt nog niet op voorhand gekend. Als men het zekere 

voor het onzekere wil nemen, biedt de auto toch de grootste flexibiliteit. 
• Stel dat iemand voor zijn woon-werk verplaatsing een aantrekkelijke multimodaal alternatief heeft. 

Als die persoon soms zijn woon-werk verplaatsing combineert met een andere verplaatsing 
(kinderen van school halen, winkelen..) zal je vaak zien dat hij altijd voor de auto kiest, ook op 
dagen dat hij geen extra verplaatsing maakt. Mensen houden van routine. 

• Mensen die niet vertrouwd zijn met het openbaar vervoer zullen het niet gauw gebruiken, ook niet 
als het een aantrekkelijk alternatief is. 
 

                                                
4 Kansrijk slaat hier enkel terug op de kwaliteit van de verbinding en niet op het economisch draagvlak dat 
afhangt van het aantal gebruikers. 
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�������0RJHOLMNH�PXOWLPRGDOH�FRPELQDWLHV�
De analyse gebeurt niet op het niveau van de verplaatsingen maar op het niveau van de 
verplaatsingsketen5 (tour). De modale keuze in de heenreis bepaalt ook de vervoerswijzekeuze voor de 
terugreis. Hier spelen de begrippen beschikbaarheid en basisgebondenheid een belangrijke rol. 
Wanneer men met het openbaar vervoer naar de bestemming rijdt, wordt men niet verondersteld daar 
een auto beschikbaar te hebben voor de terugreis. Langs de andere kant als men met de auto naar het 
werk reist, gaat men ervan uit dat die auto terug naar het herkomstpunt moet. Verschillende 
combinaties worden geëvalueerd op verschillende criteria (type herkomst en bestemmingsgebied, 
afstandsklasse, comfort, snelheid, kostprijs, …  ). In deze evaluatie gaat men een algemene beoordeling 
geven (van zeer slecht tot zeer goed) en gaat men niet kijken naar werkelijke reistijd, congestie, …  .  
 
Er zijn acht verschillende combinaties denkbaar die in bepaalde omstandigheden 
(activiteitenconfiguratie) en voor een bepaalde doelgroep beter presteren dan de unimodale 
combinaties. Daarbij valt op dat er ook combinaties bestaan waarbij de auto of fiets aanwezig moet 
zijn op het overstappunt. We zullen hieronder de verschillende mogelijkheden uiteenzetten. In 
paragraaf 2.3 zullen we de deelmarkten verder beschrijven voor de in het kader van dit eindwerk 
interessante combinaties. 
 
De kanrijke multimodale combinaties kunnen we indelen in drie groepen 
 
���2SHQEDDU�YHUYRHU�DDQ�GH�QLHW�ZRQLQJ]LMGH��

Fiets – openbaar vervoer 
 

 

Auto – openbaar vervoer 
 

 

Auto –openbaar vervoer (hoofdtransport) 
 

 

7DEHO����YRRUVWHOOLQJ�FRPELQDWLHV��29�DDQ�QLHW�ZRQLQJ]LMGH��HLJHQ�EHZHUNLQJ��
 
Dit zijn de combinaties die het meest gebruikt worden. In het kader van dit eindwerk wordt vooral 
aandacht besteed aan de combinatie van de auto aan de herkomstzijde en openbaar vervoer aan de 
bestemmingszijde. De combinatie waarbij de overstap aan de niet-woningzijde is gesitueerd, scoort 
beter voor een groter aantal deelmarkten.  
 
Het is dan ook handig om te kijken voor welke deelmarkten deze combinatie nu juist voordelen biedt. 
In een paragraaf 2.3.1 zullen we hier verder op ingaan. 
 
 
 

                                                
5 Een verplaatsingsketen (tour) kan opgevat worden als een opeenvolging van verplaatsingen die weer op zijn 
uitgangspunt (basis) terugkeert [1]. Een enkelvoudige tour bevat de heen- en terugreis tussen twee 
verplaatsingen. 

T 
Stalling + halte 

fiets 0V H B 

 

auto OV 
H B 

P&R 

 

auto OV 
H B 

transferium 
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���)LHWV�DDQ�QLHW�ZRQLQJ]LMGH�

Openbaar vervoer – fiets 
 

 

Auto – fiets 
 

 

7DEHO����YRRUVWHOOLQJ�FRPELQDWLHV�ILHWV�DDQ�QLHW�ZRQLQJV]LMGH��HLJHQ�EHZHUNLQJ��
 
���$XWR�DDQ�GH�QLHW�ZRQLQJV]LMGH�

Fiets – auto 
 

 

Openbaar vervoer – auto (hoofdtransport) 
 

 

Openbaar vervoer (hoofdtransport) – auto 
 

 

7DEHO����YRRUVWHOOLQJ�FRPELQDWLHV��DXWR�DDQ�QLHW�ZRQLQJV]LMGH��HLJHQ�EHZHUNLQJ��
 
Dit soort combinaties zijn niet zo vanzelfsprekend. Men moet reeds een auto beschikbaar hebben op 
het overstappunt. Dit vraagt een andere organisatie van het overstappunt nl. hier maakt men het 
omgekeerde type verplaatsing dat we in dit eindwerk gaan behandelen. Vanuit een dicht gebied waar 
men zijn auto niet kan stationeren kan men zo toch naar een minder dicht gebied in het buitengebied 
reizen.  
 
 

�����0XOWLPRGDOH�YHUSODDWVLQJ�EHNHNHQ�YDQXLW�KHW�NHWHQSHUVSHFWLHI�

�������9HUYRHUVVWHOVHOV�HQ�WRHJDQJVSXQWHQ�
Reizigers proberen hun reistijd te minimaliseren. We zullen al snel merken dat één deelsysteem 
onvoldoende kwaliteit biedt. Het is onmogelijk alle kwaliteitsaspecten in één enkel stelsel te 
optimaliseren, omdat combinatie van sommige aspecten tot tegenstrijdige ontwerpeisen leidt. Daarom 
worden zowel in het autosysteem als in het openbaar vervoerssysteem verschillende deelsystemen 
onderscheiden. De classificatie in verschillende stelsels6 gebeurt op basis van de organisatievorm en 
het schaalniveau. Het schaalniveau van de verplaatsing is afgeleide van de gemiddelde snelheid.  
 

                                                
6 Een stelsel is een vervoerssysteem met één kenmerkende organisatievorm, één kenmerkend schaalniveau, één 
kenmerkende netstructuur en een bepaald aanbod aan vervoersdiensten. [ 2]  
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Aan ieder stelsel worden kwaliteitseisen gesteld, die gelden voor die specifieke functie van dat stelsel. 
De taken van een stelsel kunnen zowel verbindend als ontsluitend zijn. We spreken van een 
verbindend stelsel wanneer we de verplaatsing op hetzelfde niveau willen realiseren tussen 2 kernen. 
Dat verbindend net op een bepaald niveau heeft ook een verzamelende, respectievelijk verdelende 
functie voor het daarboven liggende niveau. Waar twee vervoersstelsels elkaar kruisen ontstaat een 
functionele indeling in toegangspunten. Het multimodale overstappunt is dus een bijzonder type 
toegangspunt. 
 

 
7DEHO�����FDWHJRULVHULQJ�QDDU�RUJDQLVDWLHYRUP�HQ�VFKDDOQLYHDX��%URQ�>�@�
 

�������'H�NHWHQYHUSODDWVLQJ�
Voor elke verplaatsing worden keuzes gemaakt over de te volgen reisweg of over het geschikte 
vervoersmiddel. Men zal om een bepaalde afstand af te leggen slechts een beperkte tijd willen 
spenderen. Of anders bekeken zal de maximaal af te leggen afstand begrensd zijn door de beschikbare 
tijd.  Indien de rit te lang dreigt te worden zal men overstappen naar een hoger schaalniveau. Een 
bepaald schaalniveau is altijd bereikbaar via toegangspunten (bv. op- en afrit op autosnelweg). Om dit 
toegangspunt te bereiken, zal men eerst een deelverplaatsing met een ander systeem moeten maken. 
(bv. je moet eerst over locale en daarna over secundaire wegen rijden om de op- en afrit te bereiken). 
De verplaatsing valt uiteen in verschillende ritten of deelverplaatsingen over verschillende 
deelsystemen. Ieder toegangspunt is dus ook overstappunt tussen 2 deelsystemen.  
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)LJXXU����YRRUVWHOOLQJ�NODVVLHNH�YHUSODDWVLQJ��HLJHQ�EHZHUNLQJ��
 
In de ideale situatie ziet de verplaatsing met de auto er als volgt uit. (zie figuur 2 ) vanuit de 
woonplaats vertrekt men met de auto over lokale wegen. Men probeert zo snel mogelijk het secundaire 
wegennet te bereiken om daarna de autosnelweg op te rijden. Aan de rand van de stad zal men de 
snelweg verlaten om de stad binnen te rijden op stadsgewestelijke invalswegen. Daarna begeeft men 
zich in een wijk op kleinere wegen om zo op zijn bestemming te raken. 
 
Bij een ideale netwerkstructuur zal het voor- en natransport zo klein mogelijk moeten zijn. Men moet 
zo snel mogelijk het schaalniveau kunnen bereiken waarop de verplaatsingsafstand dient afgelegd te 
worden. Om voldoende kwaliteit voor het hele netwerk te behouden kan het ook niet de bedoeling zijn 
dat men het grootste deel van de rit gaat afleggen op een schaalniveau waarvoor het niet bedoeld is. 
Dit leidt tot een verhoging van de weerstand voor de andere gebruikers die wel een langere 
verplaatsing moeten afleggen. (Bv. gebruik van autosnelwegen voor kleine verplaatsingen). Toch zijn 
in de praktijk niet alle schaalniveaus duidelijk afgelijnd. Zo gebruikt men de autosnelweg om 
afstanden af te leggen die variëren van 20 km tot 1000 km. Slechts voor een welbepaalde 
afstandsklasse is een bepaald deelsysteem geschikt en kan het de gewenste kwaliteit bieden. (zie figuur 
3) 

        1                2             3              6             10             20          30             60           100         200          300         600          1000

Geschiktheid van
het systeem

zeer geschikt

afstand (log km)
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)LJXXU�����VDPHQKDQJ�WXVVHQ�YHUYRHUVV\VWHHP�HQ�JHVFKLNWKHLG�L�I�Y��DI�WH�OHJJHQ�DIVWDQG�EURQ�>�@�

 

�������'H�PXOWLPRGDOH�YHUSODDWVLQJ�DOV�NHWHQYHUSODDWVLQJ�
Ketenmobiliteit combineert de pluspunten van de auto (fijnmazige ontsluiting in het herkomstgebied) 
met de sterke punten van het openbaar vervoer. Ketenmobiliteit houdt in dat reizigers op goed gekozen 
plekken in staat worden gesteld om van vervoersmiddel te wisselen. Dit kan het geval zijn wanneer er 
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congestie optreedt op de invalswegen naar de stad. De gemiddelde snelheid op de autosnelwegen 
neemt af wanneer men zich dichter bij de kern van de stad bevindt. Door over te stappen kan een 
zekere snelheid behouden blijven. Het overstappunt is in dit geval niet alleen een toegangspunt voor 
een welbepaald schaalniveau, maar het is tevens een overstappunt tussen 2 verschillende 
vervoerswijzen. 

 
)LJXXU�����YRRUVWHOOLQJ�YHUSODDWVLQJ�W�J�Y��FRQJHVWLH�HQ�PXOWLPRGDOH�YDULDQW��HLJHQ�EHZHUNLQJ��
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)LJXXU����WLMG�NRVW����DIVWDQG�GLDJUDP��HLJHQ�EHZHUNLQJ��

 
Wanneer we spreken over multimodaliteit, spreken we ook over hypernetwerken in plaats van meerde 
unimodale netwerken. In volgende figuur wordt duidelijk gemaakt waar men de multimodale 
overstappunten in de totale netwerkopbouw kan positioneren. 
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)LJXXU�����,QGHOLQJ�YDQ�WRHJDQJVSXQWHQ�RS�EDVLV�YDQ�NRSSHOLQJ�WXVVHQ�YHUYRHUV\VWHPHQ��%URQ�>�@�

 
Er zijn knooppunten waarbij binnen dezelfde modaliteit kan gewisseld worden 
• $DQVOXLWLQJHQ��NUXLVSXQWHQ�HQ�RS��HQ�DIULWWHQ : toegangspunten die een koppeling leggen tussen 

verschillende individuele deelsystemen. 
• 2YHUVWDSKDOWHV : hier wordt de koppeling gerealiseerd tussen verschillende collectieve stelsels.  
 
Via PXOWLPRGDOH�NQRRSSXQWHQ kunnen de volgende 3 relaties tot stand komen. 
�
• YHUELQGHQG���& ,� :Het schaalniveau waarop men zich met de auto verplaatst, is gelijkwaardig aan 

dat van de verplaatsing per openbaar vervoer.  
• bv.: Men rijdt langs een regionale weg en stapt in het midden van de reis over naar een IR-trein. 
• bv.: Men woont dicht bij de stad en rijdt met de wagen naar de begin- (eind-) halte van de tram. 

• RQWVOXLWHQG��&�,�� Het openbaar vervoer bevindt zich op lager schaalniveau dan het wegennet 
• bv. : Men komt langs een primaire weg aan langs de rand van de stad. Op het transferium stapt men 

over op stadsgewestelijk openbaar vervoer. 
• RQWVOXLWHQG� �&!,��� Het openbaar vervoer bevindt zich op een hoger schaalniveau dan het 

omliggende wegennetwerk van hoger schaalniveau�
• bv. : Langs lokale wegen wordt het autoverkeer verzameld. Nadien bestaat de mogelijkheid om 

openbaar vervoer van hoger schaalniveau te nemen zoals een snelbusverbinding of IR-trein. 
 
In principe komt het erop neer dat men een onderscheid maakt tussen transferia en P&R 
voorzieningen. 
• Transferia worden gezien als grote transferpunten aan de rand van de stad. Hierbij wordt 

overgestapt van snel individueel vervoer naar minder snel of even snel collectief vervoer. Het 
openbaar vervoer bevindt zich op regionaal of stadsgewestelijk niveau. Transferia zijn gelegen aan 
grote invalswegen. Het schaalniveau van deze wegen kan variëren van nationaal tot interregionaal. 
Het openbaar vervoer dat deze transferia verbindt, rijdt vaak met hoge frequentie. Door het hoge 
gebruikersaantal zal men overal voldoende capaciteit moeten voorzien. 



 

 12 

• P&R: de Park and Ride overstappunten zijn kleinschaliger van aard. Je vindt ze op minder drukke 
invalswegen. Van nature uit zijn ze gerelateerd aan toegangspunten tot het openbaar vervoer van 
hoger schaalniveau. In de meeste gevallen blijft de dienstverlening zoals die voor het regulier 
openbaar vervoersnet van kracht is, behouden. Een knooppunt tussen openbaar vervoer en traag 
individueel vervoer (fiets, te voet) zullen we eerder een gewone OV-haltes noemen.  
 

De indeling in transferia en P&R voorzieningen is slechts een ruime indeling, in de praktijk is er vaak 
een grote verscheidenheid in knooppunten te zien. In volgende paragraaf zullen de verschillende 
mogelijkheden verder uitgewerkt worden. Soms wordt de indeling tussen P&R en transferium niet 
gemaakt en beschouwt men de twee namen als synoniem. 
 
 

�����&DWHJRULVHULQJ�YDQ�NQRRSSXQWHQ���

�������)XQFWLH�YDQ�RYHUVWDSSXQWHQ�
In principe liggen de ontwerpeisen anders voor verschillende knooppunten. Overstappunten kunnen 
heel verschillend zijn in hun verkeerskundige functie. Dit komt omdat elk knooppunt telkens op een 
specifieke plek ligt en vaak bedoeld is voor een ander type reiziger. De overstapper kan op 
verschillende manieren bediend worden. Je kan hem bijvoorbeeld het alternatief bieden om het laatste 
stukje van zijn verplaatsing af te leggen met de sneltram van de rand van de stad tot in het centrum. 
Anderzijds kan je hem dicht bij huis de gelegenheid geven de snelbus of IR-trein te nemen. Een 
overstappunt kan ook op bepaalde vervoersrelaties gericht zijn of op bepaalde motieven (forenzen, 
winkelend publiek, recreanten). Hiermee worden uiteenlopende beleidsdoelen nagestreefd. Het ene 
alternatief is vaak beter vanuit milieudoeleinden, terwijl het andere eerder de problemen i.v.m. de 
bereikbaarheid zal oplossen. 
 
Om toch niet voor elk knooppunt afzonderlijk een mogelijk ontwerp voor te stellen, is een 
categorisering van knooppunten aan de orde. Voor elk knooppunttype zijn de ontwerpeisen dan gelijk. 
Categorisering stelt ook duidelijk wat de reiziger van een knooppunt mag verwachten. In [5], [6], [8] 
en [9] werden verschillende criteria gehanteerd om de knooppunten in te delen. In volgende paragraaf 
zullen we de voornaamste indelingscriteria verder toelichten. 
 
Je kunt de indeling in knooppunten bekijken vanuit het standpunt van de reizigers. Het type van 
knooppunt is gebaseerd op de functie die het knooppunt moet vervullen. Die functie is afhankelijk van 
het motief van de verplaatsing, de afstand van de verplaatsing en het tijdstip. Met andere woorden 
voor welke reizigers is het knooppunt bedoeld. De functie van het knooppunt heeft vaak ook zijn 
weerslag op de omvang van het knooppunt. Dit heeft belang om te kunnen bepalen in welke mate het 
rendabel is een knooppunt uit te baten en met extra voorzieningen uit te rusten. 
 
De functie van het knooppunt is dus in grote lijnen afhankelijk van 2 factoren 
• het ruimtelijke schaalniveau van het knooppunt. 
• de positie in het stedelijke netwerk en de eventuele beleidsdoelstellingen die daarmee verbonden 

zijn. 
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�������,QGHOLQJ��QDDU�ORFDWLH�HQ�VFKDDOQLYHDX�
Naast het schaalniveau van het knooppunt is ook de ligging van het knooppunt van belang. De ligging 
is een weerspiegeling van de functie die het knooppunt moet vervullen. Wanneer we naar de 
verplaatsingen kijken, merken we een grote groep verplaatsingen de centrale stad7 als bestemming 
hebben. Deze verplaatsingen vormen het onderwerp van deze studie. Voor de volledigheid geven we 
nog mee dat er multimodale verplaatsingen zijn die deze stad als herkomstgebied hebben.  
Als we terugkijken naar de stad als bestemming zijn er 3 locaties van de multimodale overstappunten 
t.o.v. het stadscentrum denkbaar 
• De stadsrand (stedelijke zone buiten de binnenstad): bestemmingsfunctie primeert. 
• aan de kernen van het herkomstgebied: herkomstfunctie primeert. 
• locaties gelegen tussen herkomst en bestemming: Deze knooppunten hebben enkel een 

doorvoerfunctie. 
 

 
���������
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centrale 
herkomstfunctie 

centrum stad 
  

Bestemmings-
overstappunten 

stadsrand 
  

Doorvoeroverstappunten 
weidetransferium 

(onderweg) 
  

Herkomst-
overstappunten 

woongebied 
  

          
internationaal HST-station       

          
          

nationaal IC/IR-station Grote stadspoort P+IC P+IC 
interregionaal         

          
          

regionaal IR-station Kleine stadspoort P+IR P+IR 
stadsgewestelijk station algemeen    P+snelbus   

          
          

lokaal   bike and ride     
    bike and bushalte     
    Pendeldienten     
          

7DEHO����PRJHOLMNH�FRPELQDWLHV�OLJJLQJ�HQ�VFKDDOQLYHDX�
 
We zien ook dat bepaalde combinaties niet aan de orde zijn. Deze zijn in bovenstaande figuur grijs 
gearceerd. Zo zullen voor het internationale schaalniveau de toegangspunten enkel in de stad gelegen 
zijn. Voor kleine lokale verplaatsingen gaat men niet eerst de auto nemen om daarna nog de bus te 
nemen. Er zijn wel mogelijkheden waar men natuurlijk met de fiets naar de bushalte gaat. Omwille 
van het plaatsgebonden karakter van pendeldiensten zullen we deze onder het lokale niveau 
beschouwen. In volgende paragrafen wordt verder ingegaan op de verschillende types van 
multimodale overstappunten die we kunnen verwachten. We zullen ook kijken wat de gevolgen zijn 
voor de specifieke plaats t.o.v.  de stad. 
 
 

                                                
7 De term centrale stad wijst terug op de stad die het onderwerp van ontwerp uitmaakt. We zullen de 
knooppunten indeling naar gelang de ligging t.o.v. deze stad. 
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.QRRSSXQWHQ�PHW�HHQ�EHVWHPPLQJVIXQFWLH�DDQ�GH�VWDGVUDQG�
Deze knooppunten bevinden zich aan de toevoerwegen van bepaalde bestemmingen. Deze 
knooppunten zijn gelegen voor het congestie gebied. Als we aan bestemming denken, bedoelen we 
stadscentra met grote concentraties aan werkgelegenheid. Naast die werkgelegenheid kan een 
stadscentrum een winkelaantrekkingspool en een recreatiecentrum zijn. Zij hebben als eerste functie 
het verminderen van de congestie in de binnenstad. Ze zijn te vinden op alle schaalniveaus: in de rand 
rond een grote stad vinden we autostelsels van het hoogste schaalniveau tot het laagste schaalniveau. 
Deze autostelsels zijn vaak ter plaatste van steden onderling verknoopt. Het is daarom vanzelfsprekend 
dat op deze locatie transferia van alle schaalniveaus mogelijk zijn. 
 

29
auto

Auto

Congestie

 
)LJXXU�����YRRUVWHOOLQJ�YDQ�HHQ�EHVWHPPLQJVWUDQVIHULXP�EURQ�>�@��HLJHQ�EHZHUNLQJ��

 
We kunnen de knooppunten aan de rand van stad onderverdelen volgens het schaalniveau. De 
hoofdfunctie van het knooppunt zal dan telkens verschillen. 

 
• *URWH�VWDGVSRRUW :  Het gaat hier om multifunctionele overstappunten aan de stadsrand, die naast 

de overstaprelatie naar de stad toe ook kunnen gebruikt worden voor verplaatsingen uit de stad. 
Deze locaties zijn zowel met het openbaar vervoer als langs de weg goed bereikbaar op een hoog 
schaalniveau. Ze zijn dus gelegen aan de snelwegen naar de stad (liefst op zichtafstand). Deze 
locaties zijn vanwege hun goede bereikbaarheid aantrekkelijke vestigingslocaties voor 
commerciële activiteiten. Deze activiteiten kunnen ook externe gebruikers uit de omgeving 
aantrekken die niet zozeer gebruik maken van de overstap op zich. Dit type overstappunt moet 
grote capaciteiten aan reizigers aankunnen. 

• .OHLQH�VWDGVSRRUW :  Hier ligt de nadruk op het verzamelen van automobilisten uit de omgeving . 
Dit overstappunt is meestal aan de rand van de stad gelegen. 

• 3HQGHOGLHQVW�: Overstappunt dat parking biedt op een afstand van een specifieke eindbestemming. 
In dit geval spreken we van specifieke pendels die vaak de reiziger tot voor de deur van hun 
bestemming afzetten. In tegenstelling tot de vorige gevallen waar men nog altijd lijnvoering 
voorziet tussen knopen (halteplaatsen), maakt men hier de verbinding met een specifieke locatie. 
De knopen uit bovenstaande types kunnen natuurlijk ook wel verbonden zijn met specifieke 
activiteitenconcentraties.  Deze pendels zijn vaak tijdsafhankelijk. Zo kan je tijdens de week 
pendels hebben die de verbinding verzorgen tussen een parkeergebied en een specifiek bedrijf. In 
het weekend heb je misschien pendels naar shoppingcentra in de stad. Zulke shuttles kunnen ook 
flexibel ingezet worden bij evenementen. 

 
.QRRSSXQWHQ�PHW�HHQ�KHUNRPVWIXQFWLH�ELM�NHUQHQ�YDQ�KHW�EXLWHQJHELHG�
 
Deze transferia zullen in het algemeen gecombineerd worden met de bestaande haltes/stations. Deze 
zijn vaak gesitueerd bij dunner bevolkte herkomstgebieden. Daardoor zal het gebruik van het 
transferium relatief gering zijn.  
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)LJXXU�����YRRUVWHOOLQJ�YDQ�HHQ�KHUNRPVWWUDQVIHULXP�

 
Vanuit maatschappelijke invalshoek is het de bedoeling om naast het bereikbaar houden van de stad, 
het aantal autokilometers in te dijken. Dit resulteert dan in transferia die ver van de stad verwijderd 
zijn. Dit maakt dat zulke transferia slechts voor weinig mensen een oplossing bieden, omdat men 
anders te veel moet omrijden. Om voor alle mensen in het buitengebied de mogelijkheid te bieden een 
combinatie te maken tussen auto en openbaar vervoer, zal men voor elk herkomstgebied een 
overstappunt moeten voorzien. Dit leidt tot hoge kosten en vele halteplaatsen wat de kwaliteit niet ten 
goede komt. Het openbaar vervoer moet hier ten minste een verbinding op regionaal schaalniveau tot 
stand brengen. In hoofdzaak zal het schaalniveau van de verbinding en dus ook de snelheid bepaald 
worden door het belang van het gebied van herkomst. De autoroutes naar het knooppunt zijn van het 
regionale of lokale niveau. 
 
Vanuit de economische invalshoek bekeken, is het de bedoeling zoveel mogelijk mensen gebruik te 
laten maken van het transferium. Wanneer je het transferium dichter bij de stad legt, zullen meer 
mensen er gebruik van kunnen maken. Zo zullen de mensen geen extra omweg moeten maken om het 
transferium per wagen te bereiken. De bundeling van de auto-verkeersstromen uit verschillende 
bestemmingsgebieden is dan al opgetreden.  
 
.QRRSSXQWHQ�PHW�HHQ�GRRUYRHUIXQFWLH���ZHLGH�WUDQVIHULXP�
Een derde type transferium is het zogenaamde weide-transferium. Dit transferium is gelegen tussen het 
herkomst- en bestemmingsgebied. Er is meestal geen direct verband met de kern waaraan het gelegen 
is. Dergelijke knooppunten zijn vaak een compromis tussen de twee vorige locaties. Ze zijn goed 
bereikbaar met de auto, ze zijn vaak gelegen op zichtafstand van de autoweg. Ze bieden het voordeel 
dat er geen risico op congestie is. Uit praktische overweging zijn ze vaak gebouwd op de kruising van 
het hoofdwegennet en OV-net. Omwille van de grote te overbruggen afstand tot de bestemming moet 
het openbaar vervoer voldoende snel zijn. Nadelen liggen in het feit dat er wordt overgestapt tijdens de 
deelrit op het hoogste schaalniveau en niet bij de overgang tussen schaalniveaus. Op die manier gaat 
men dergelijke extra overstap zwaarder beoordelen. Je bent nog goed met de auto aan het rijden en je 
moet al overstappen. 
 
.QRRSSXQWHQ�PHW�HHQ�FHQWUDOH�KHUNRPVWIXQFWLH��
Niet alle mensen moeten zich naar de stad verplaatsen. Er zijn mensen die bijvoorbeeld in een andere 
stad werken. Deze mensen maken vaak gebruik van het openbaar vervoer als hoofdtransport om van 
stad tot stad te reizen. Men zal eerst een verplaatsing maken vanuit de agglomeratie waar men woont 
naar een toegangspunt van het HST-, IR- of IC-netwerk. Als we alle multimodale verplaatsingen in 
rekening brengen kunnen we naast het autovervoer ook voortransport per fiets, te voet, per taxi of als 
passagier in rekening brengen. Zo kan je een centraal station beschouwen als een multimodaal 
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knooppunt met een centrale herkomstfunctie. Vanuit de overstapfunctie zijn de centraal gelegen 
locaties juist minder interessant, vanwege de onbetrouwbare bereikbaarheid met de auto. Het ligt voor 
de hand om overstaprelaties die ook elders kunnen plaatsvinden niet hier te voorzien, ook om het extra 
autoverkeer in het centrum te vermijden. Bovendien zou dergelijke overstapactiviteit van wagen naar 
openbaarvervoer de parkeerdruk in de zone die we net willen ontlasten doen toenemen. Deze 
combinatie van auto, HST, IC-trein  is slechts voor enkele doelgroepen van toepassing. We denken 
hierbij vooral aan de (inter-) nationaal zakelijke. 
 

�����.HQPHUNHQ�YDQ�GH�PXOWLPRGDOH�YHUSODDWVLQJ��DXWR�±�RSHQEDDU�
YHUYRHU�

�������$OJHPHHQ��SRWHQWLsOH�GHHOPDUNWHQ�YDQ�KHW�DXWR�RSHQEDDU�YHUYRHU�
Als we kijken naar de kansrijke combinaties merken we dat intermodaal personenvervoer slechts 
geschikt is voor een beperkte deelmarkt in het personenvervoer. Gegevens uit Nederland tonen aan dat 
het multimodaal vervoer slechts 3% uitmaakt van de totale mobiliteitsmarkt. De multimodale 
verplaatsing met de auto als hoofdtransport en het openbaar vervoer als natransport is slechts goed 
voor 0,5 % van het totaal aantal verplaatsingen die normaal met de auto worden afgelegd. De 
transferia aan de invalswegen naar de stad hebben dus een beperkte bijdrage tot de reductie van het 
aantal autoverplaatsingen naar de stad. Aan de andere kant stellen we vast dat 80 % en 20 % van de 
verplaatsingen met respectievelijk de trein en de bus als hoofdtransport als multimodaal te 
beschouwen zijn.  

 

)LJXXU�����PRGDO�VSOLW�ELM�XQLPRGDOH�HQ�PXOWLPRGDOH�YHUSODDWVLQJHQ��KRRIGWUDQVSRUW��EURQ�>��@�
 
Op het niveau van de stedelijke verplaatsing kan een groot deel van de verplaatsingen als multimodaal 
worden beschouwd. Het aandeel van de multimodale verplaatsing is en blijft slechts marginaal als we 
het bekijken voor het totale aantal verplaatsingen. Hoewel aan alle kwaliteitsaspecten voor 
transferpunten en ontsluiting door openbaar vervoer maximaal voldaan is, toch komen de meeste 
verplaatsingen niet in aanmerking. Het komt er dus op neer te onderzoeken voor welke deelmarkten de 
multimodale verplaatsing wel een alternatief biedt.  
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Multimodaal vervoer is in het algemeen vooral kansrijk voor personen en activiteiten die hoge eisen 
stellen aan de snelheid, maar relatief lage eisen stellen aan comfort. Wel moeten de basiscomforteisen 
verondersteld worden. Dus mag het reismiddel niet overvol zitten want hierdoor gaat de beoordeling 
van de reistijd negatiever uitvallen. Ook moet aan de eisen in verband met veiligheid in het 
vervoermiddel en op het perron voldaan zijn, wil men de wachttijd niet al te zwaar penaliseren.  
De potentiële deelmarkten zijn als volgt samen te vatten:  
• personen en activiteiten die hoge eisen stellen aan snelheid, dit komt overeen met het motief 

werken. 
• woningzijde langs landelijke/perifere omgeving 
• activiteit (werken) in stedelijk gebied en liefst in het centrum 
• verplaatsingsafstand moet langer zijn dan 3 km. Liefst voor langere reizen boven 10 km. 
Volgens Van Nes [7] vallen 83 % van de multimodale verplaatsingen in deze categorie. In de volgende 
punten zullen we de invloed van de verschillende factoren afzonderlijk beschouwen. 
 

�������2QGHUVFKHLG�QDDU�JHELHGVW\SH��ZRQLQJ]LMGH�HQ�EHVWHPPLQJV]LMGH�
Algemeen kan gesteld worden dat het gebruik van de auto als voortransport of als hoofdtransport 
toeneemt naarmate de ruimte aan de woningzijde meer versnipperd is. Dus wanneer de kwaliteit van 
het openbaar vervoer verslechtert. Langs de bestemmingszijde zien we net het tegenovergestelde. Men 
is meer geneigd over te stappen op het openbaar vervoer als de bestemmingszone sterker verstedelijkt 
is. Van alle verplaatsing naar de stad kan men 8% multimodaal beschouwen i.p.v. 2,9% gemiddeld.  

�������2QGHUVFKHLG�QDDU�YHUSODDWVLQJVDIVWDQG�
Meer dan de helft van de unimodale verplaatsingen is korter dan 10 km. Voor multimodale 
verplaatsingen geldt eerder het omgekeerde. We merken dat wanneer we slechts een verplaatsing over 
een korte afstand moeten maken, het eventuele tijdsverlies op de overstap zwaar doorweegt. Mensen 
die in de stad wonen (in een straal van 5 km rond het centrum) hebben vaak de beschikking over 
hoogfrequent openbaar vervoer naar het centrum toe. De OV-halte ligt dan dicht genoeg bij hun deur. 
Voor verplaatsingen langer dan 10 km kan een overstap soms wel voordeliger uitdraaien. Naarmate de 
afstand toeneemt, scoort de combinatie met openbaar vervoer beter.  
 
Bij verplaatsingen over een lange afstand blijken combinaties van openbaar vervoer als 
hoofdtransportmiddel en de auto interessant te zijn voor mensen die zowel snelheids- als comfortwinst 
willen boeken. Voor mensen die over lange afstand het openbaar vervoer gebruiken speelt de 
comforteis duidelijk wel een rol. Dit valt te vereenzelvigen met het feit dat voor OV-verbindingen 
over lange afstand treinen worden ingezet in plaats van bussen of trams. De trein reist toch iets 
comfortabeler dan een lijnbus over lange afstand. 

�������2QGHUVFKHLG�QDDU�WLMG�
Gemiddeld gezien worden er zo’ n 25 % van alle verplaatsingen in de spitsperiode afgelegd. Bij 
multimodale verplaatsingen zien we dat dit percentage stijgt naar 55% van de multimodale 
verplaatsingen. Dit veronderstelt dat het multimodale systeem nog meer met een piekbelasting 
rekening moet houden dan reeds het geval is voor het wegverkeer. Dit impliceert ook dat buiten de 
spitsperiodes een klein percentage van het totaal aantal reizigers gebruik maakt van de combinatie 
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openbaar vervoer en autovervoer. Deze kleine gebruikersaantallen buiten de spits zorgen wel voor 
dezelfde kosten (onderhoud en dienstverlening), maar voor minder inkomsten.  
Vanuit het standpunt van de reiziger is de kansrijkheid van de verplaatsing in principe weinig 
afhankelijk van het tijdstip. Op elk ogenblik biedt de overstap dezelfde kwaliteit. De verschillende 
beoordeling van de overstap is toe te schrijven aan het verslechteren van de conditie op de wegen. Op 
momenten dat de dienstverlening van het openbaar vervoer slecht scoort is er natuurlijk geen reden tot 
overstappen.(bv. ’ s nachts). 

�������2QGHUVFKHLG�QDDU�PRWLHI�
Waar de meeste verplaatsingen een sociaal recreatief doel hebben, zijn multimodale verplaatsingen 
voornamelijk ten behoeve van het werk. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat multimodale 
verplaatsingen doorgaans tijdens de spits plaatsvinden. Wanneer mensen voldoende bagagecapaciteit 
van het vervoermiddel verwachten, zien we dat de auto het enige deelsysteem is dat goed scoort. Men 
heeft vooral bagageruimte nodig wanneer men gaat winkelen of wanneer men kleine uitstapjes maakt. 
Voor verplaatsingen met het motief winkelen speelt multimodaal vervoer een zeer beperkte rol.   
 
Opmerking: Het overstappunt kan wel voorzien zijn van additionele commerciële activiteiten. Toch 
zal het motief winkelen eerder gelinkt zijn aan het gebruik van de wagen op het transferium en niet 
aan de combinatie van zowel openbaar vervoer als de auto. 
�
'H�YHUVFKLOOHQGH�NHQPHUNHQ�GLH�KLHU�WHU�VSUDNH�]LMQ�JHNRPHQ�YLQGHQ�ZH�WHUXJ�LQ�KHW�HYDOXDWLHUDSSRUW�
YDQ� WUDQVIHULD� LQ� 1HGHUODQG� >��@�� 9HUGHU� WRHOLFKWLQJ� ELM� EHVWDDQGH� WUDQVIHULD� ZRUGW� JHJHYHQ� LQ��
%LMODJH�$�
 

�������$QGHUH�IDFWRUHQ�
Als men kijkt naar inkomen en opleidingsniveau zien we dat het hoofdzakelijke de mensen zijn met 
een hoger inkomen en duurdere wagens die gebruik maken van de overstappunten. Het merendeel van 
de gebruikers genoot overigens een opleiding in het hoger onderwijs.  
 
 

�����9RRU��HQ�QDGHOHQ�YDQ�WUDQVIHULD�

�������$OJHPHHQ�
Men heeft transferia primair in het leven geroepen op te voldoen aan beleidsdoelstellingen. Vandaag 
de dag ziet men de mogelijkheid om van de wagen onderweg over te stappen naar het openbaar 
vervoer, als de manier waarop we de mobiliteitsproblematiek rond de steden kunnen aanpakken. 
Theoretisch bekeken bieden overstappunten niets dan voordelen. Ook de reiziger zal er baat bij 
hebben, hij kan op die manier zeer snel het centrum van de stad bereiken. Als men dan 
overstapmogelijkheden op bepaalde vervoersrelaties voorziet, treden er vaak ongewenste 
neveneffecten op. Deze kunnen zo zwaar doorwegen dat het transferium nauwelijks zal bijdragen tot 
de doelstellingen. Op de verschillende aspecten die hier ter sprake komen, zullen we in de volgende 
paragrafen verder ingaan. 
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�������0DDWVFKDSSHOLMNH�YRRUGHOHQ���EHOHLGVGRHOVWHOOLQJHQ�
6WHGHOLMNH�EHUHLNEDDUKHLG�
Overstappunten worden primair in het leven geroepen om te zorgen voor een betere bereikbaarheid 
van een stad of een regio. De hoge dichtheden aan activiteiten in de steden zorgen voor een grote 
mobiliteitsvraag in de steden. Wanneer we het autoverkeer bekijken, merken we op dat de stedelijke 
infrastructuur niet opgewassen is tegen deze grote mobiliteitsvraag. Congestie brengt de 
bereikbaarheid van de stad in het gedrang. Dit leidt tot het slecht functioneren van de stad en het 
verlies van essentiële stedelijke (centrum)functies. Een oplossing voor een verbetering van de 
bereikbaarheid vinden we uiteraard in het openbaar vervoer. Toch zal de bereikbaarheid aanzienlijk 
verbeterd worden wanneer men naar de stad kan reizen op meer verschillende. Als men slechts een 
deel van de reis met de auto aflegt en voor de resterende reisweg van het openbaar vervoer gebruik 
maakt, vermindert het aantal auto’ s op de weg. Op bepaalde relaties en op bepaalde tijdstippen zorgt 
dit voor een betere bereikbaarheid. Een ander voordeel is het draagvlak voor het openbaar vervoer. 
Overstappers zorgen voor een toename van het gebruik van het openbaar vervoer, waardoor de 
dienstverlening in de steden verbeterd kan worden. 
 
Op lange termijn helpt het multimodale personenvervoer om het ruimtelijk beleid te versterken. Op 
deze manier kunnen stedelijke kernen versterkt worden.  
 
/HHIEDDUKHLG�
Wat betreft de leefbaarheid, moet de winst van het multimodaal personenvervoer vooral gezien 
worden in een afname van rijdende en geparkeerde voertuigen in het stedelijke straatbeeld. Minder 
auto’ s op straat kunnen een impuls geven aan de kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte. In 
specifieke gevallen kan zelfs gekozen worden voor een drastisch andere inrichting van het gebied. Er 
is meer plaats voor speelgelegenheid en groenvoorziening.  
 
0LOLHX�
Één van de belangrijkste doelstellingen inzake milieueffecten is het reduceren van het aantal 
autokilometers. De totale uitstoot aan uitlaatgassen moet naar omlaag. Het effect van multimodale 
verplaatsingen op de totale uitstoot is vrij gering. Het percentage van het aantal multimodale 
verplaatsingen tegenover het totale aantal verplaatsingen is vrij gering. Daarom zal zelfs een 
verdubbeling van het aantal multimodale verplaatsingen geen effect hebben op de totale uitstoot aan 
uitlaatgassen. Wel kunnen beleidsdoelstellingen inzake milieu hun weerslag hebben op het type 
overstappunt dat men wil realiseren. Als men het aantal autokilometers wil reduceren, komt het erop 
neer de overstap naar het openbaar vervoer zo dicht mogelijk langs de herkomstkant te laten gebeuren. 
In stedelijke gebieden kunnen door een vermindering van het aantal auto’ s die de stad binnenrijden 
wel belangrijke resultaten geboekt worden. 
 
9HLOLJKHLG�
Een vermindering van het autoverkeer in de binnenstad en een verandering van de inrichting in 
woonwijken kan aanleiding geven tot een veiligere verkeersafwikkeling. Door de auto’ s uit de stad te 
weren, worden er mogelijkheden gecreëerd om autoluwe zone’ s in te richten. Hoe minder 
autokilometers in de stad, hoe kleiner de kans op een ongeval. 
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�������9RRUGHOHQ�EHwQYORHGHQ�KHW�LQGLYLGXHHO�NHX]HJHGUDJ�
Vanuit de maatschappelijke invalshoek kan bijvoorbeeld het bereikbaar houden van de steden en het 
vergroten van de leefbaarheid in de steden de drijfveer zijn voor de realisatie van transferia. Daarmee 
overtuig je de reiziger nog niet om het transferium te gebruiken. De overstap is geen doel op zich en 
vormt een extra weerstand in de verplaatsing. Voor multimodale verplaatsingen is dan ook de kwaliteit 
van de overstap vaak bepalend voor de kwaliteit van de gehele verplaatsingsketen van deur tot deur. 
 
De automobilist gaat alleen overstappen als hij hier voordeel uit kan halen. Het kan voor de 
automobilist een mogelijkheid zijn om voordeel te boeken t.o.v. van de gangbare unimodale systemen. 
Die voordelen kunnen voor de verschillende soorten reigers anders gelegen zijn.. 
 
• De reis met het openbaar vervoer is vanaf een bepaalde plaats sneller: bv. het knooppunt zal 

succesvoller zijn indien er meer congestie is op de route die anders geheel per auto wordt afgelegd. 
• De overstap naar het openbaar vervoer komt voor de automobilist goedkoper uit: bv. de 

parkeertarieven op de eindbestemming zijn te hoog. 
• De reiziger ervaart de overstap naar het openbaar vervoer als comfortabeler aan: bv. Op de 

eindbestemming moet lang gezocht worden naar een parkeerplaats. 
 

�������(IIHFWHQ���YHUDQGHULQJHQ�LQ�UHLVSDWURQHQ��
Wanneer er alternatieven voor de verplaatsing worden voorzien, kunnen de reizigers op verschillende 
manieren reageren. We onderscheiden volgende reacties 
�
2QJHZLM]LJG�UHLVSDWURRQ�
De reiziger ziet in het transferium geen alternatief voor zijn reis. Hij zal zijn verplaatsing volledig 
afleggen met de auto. Dit kan verschillende redenen hebben. 
• Een overstap is niet aan de orde. Het motief van de verplaatsing nodigt niet uit tot het gebruik van 

het openbaar vervoer 
• Het levert voor de reiziger geen tijdswinst op.  
• De reiziger is onvoldoende vertrouwd met het voordeel van de overstap. 
 
*HZHQVWH�YHUDQGHULQJ�YDQ�KHW�UHLVSDWURRQ�
• De reiziger is overtuigd van het voordeel dat hij boekt door zijn auto op het transferium achter te 

laten. De reis zal voor hem sneller, comfortabeler en/of goedkoper zijn. 
 
2QJHZHQVWH�YHUDQGHULQJ�YDQ�KHW�UHLVSDWURRQ�
• Door het oprichten van een transferium krijgen de reizigers er een alternatief bij. In vele gevallen 

betekent dit voor de verbinding tussen twee kernen dat er naast een alternatief voor de 
autoverplaatsing nu ook een alternatief voor een bestaande openbaar vervoer verbinding wordt 
geboden. Deze mensen die voordien enkel het openbaar vervoer gebruikten zijn zich immers nog 
meer bewust van het voordeel dat openbaar vervoer biedt in de dichtere stedelijke centra. Het 
grootste tijdsverlies wordt vaak veroorzaakt door het voortransport naar het station. (bv. 
voortransport bus, fiets, auto,… ). Wanneer men over een wagen beschikt, kan het voor deze 
mensen handiger zijn om naar het transferium te rijden dat dichter bij de bestemming ligt, dan naar 
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het station bij het herkomstgebied te rijden. Dit leidt tot een vermindering van het draagvlak van 
het openbaar vervoer in het algemeen en tot toenemende verkeersintensiteiten op de invalswegen 
naar het transferium toe.  

• In sommige gevallen zal het invoeren van dit alternatief mensen die vroeger deze verplaatsing niet 
maakten er toe aan zetten nu wel naar de stad te gaan. In de eerste plaats denken we aan 
winkelpendeldiensten. Voor de commerciële activiteiten is het een goede zaak. Meer klanten is 
meer omzet. Dit leidt dan weer tot meer verplaatsingen. 

�������:DW�GUDJHQ�GH�WUDQVIHULD�ZHUNHOLMN�ELM"�
Het succes van een transferia kunnen we afleiden uit twee parameters. Ten eerste moeten we kijken 
naar het aantal gebruikers van het transferium. Een transferium dat nauwelijks gebruikt wordt zal bij 
gevolg ook niet bijdragen tot de beleidsdoelstelling. Opdat een transferium gebruikt wordt, moet 
voldaan zijn aan een aantal vereisten (zie hoofdstuk 3). Een andere voorwaarde om na te gaan of het 
transferium succesvol is, is te kijken of het transferium daadwerkelijk gebruikt wordt waarvoor het is 
opgezet. Hierbij moeten we kijken naar het aandeel gewenste en ongewenste veranderingen in het 
reispatroon. Een klein aandeel ongewenste verandering kan toch grote gevolgen hebben en tot het 
tegengestelde resultaat leiden dat men wilde bereiken.  
 
Concrete gegevens over het bereiken van doelstellingen van bestaande transferia vinden we in bijlage 
A. Hier wordt duidelijk dat transferia nauwelijks bijdragen tot een vermindering van het aantal 
autokilometers en bijgevolg de reductie van uitlaatgassen beperkt is. We kunnen wel stellen dat er in 
de stedelijke centra voordeel geboekt kan worden omdat er minder auto’ s de stad inrijden. De vraag 
blijft of er door het marginale aandeel van multimodaal vervoer wel enig effect kan geboekt worden 
inzake bereikbaarheid en leefbaarheid in de stedelijke gebieden. Het aandeel van het multimodaal 
vervoer vervaagt vaak wanneer je kijkt naar de jaarlijkse mobiliteitsgroei. De parkeerdruk in het 
centrum kan slecht verlicht worden als je naast de inrichting van P&R terrein als stadsbestuur ook een 
flankerend beleid voert dat parkeren in de stad moet ontmoedigen. 

�������3URJQRVH�YDQ�KHW�JHEUXLN��
Multimodaal vervoer mag dan slechts een beperkte bijdrage leveren in het totaal aantal verplaatsingen; 
de consequenties voor de andere vervoerssystemen kunnen wel groot zijn. In veel gevallen is een 
bijdrage van 10% t.o.v. het aantal autoverplaatsingen genoeg om de congestie weg te werken. Het zijn 
namelijk de laatst bijgekomen wagens die ervoor zorgen dat de capaciteit wordt overschreden. Aan de 
andere kant mag men niet denken dat we het vereiste percentage kunnen behalen. Als de congestie 
wordt opgelost, zullen er terug meer mensen kiezen om met de wagen naar de stad te rijden waardoor 
er weer congestie ontstaat. Er ontstaat zo een evenwichtssituatie tussen het aantal gebruikers van het 
transferium en de mate van congestie. De meest positieve voorspellingen laten een maximaal aandeel 
van 5,0 % zien. Meer realistische schattingen geven een aandeel van 3,6 % [7]. Deze toename van het 
multimodaal vervoer zou ook enorme consequenties hebben voor het openbaar vervoerssyteem. In 
sommige gevallen zal de capaciteit van de trein- en metroverbindingen verdubbeld moeten worden. 
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���+HW�WUDQVIHULXP�FRQFHSW�LQ�GH�SUDNWLMN��
������%HODQJ�HYDOXDWLH�EHVWDDQGH�FRQFHSWHQ�YRRU�KHW�RQWZHUS�
De theorie over hoe men het ideale multimodale netwerk moet opbouwen bestaat niet. Het al dan niet 
succesvol zijn van een transferium hangt vaak af van een complexe samenloop van omstandigheden. 
Naast de locatie van het transferium t.o.v. het wegennet, speelt ook de kwaliteit van het openbaar 
vervoersnet een grote rol. Vaak zullen andere factoren mee het gebruik van het transferium bepalen. 
Voor een eerste kennismaking met de succes- en faalfactoren van transferia zullen we enkele 
bestaande overstapmogelijkheden bekijken.  

�����7UDQVIHULD�LQ�%HOJLs�
3	5�DDQ�VSRRUZHJHQ�
In België zijn er in principe nog maar weinig overstappunten ontwikkeld die direct gelegen zijn aan 
invalswegen naar grote steden. Bij het overgrote deel van de overstappunten zal de huidige openbaar 
vervoer infrastructuur de plaats van het overstappunt bepalen. De eerste overstappunten zijn eigenlijk 
spontaan gegroeid. Reizigers hebben uit zichzelf ontdekt dat de verplaatsing met de combinatie auto-
openbaar vervoer voor hen sneller of goedkoper uitkwam. De overheid trachtte hier op in te spelen 
door indien mogelijk parkings aan te leggen aan de stations. Vaak was de NMBS de enige betrokken 
partij. Hun doel bestond hierin om er zo veel mogelijk voordeel uit te halen en meer reizigers naar de 
trein te lokken. De inplanting gebeurde echter zonder veel samenhang met de globale netwerkopbouw 
van het wegennet. We merken wel op dat mensen die deze formule gebruiken, zelf hebben uitgemaakt 
dat dit voor hen de voordeligste manier van reizen is. Vanuit het beleid worden geen directe 
informatiecampagnes gevoerd die dit bevorderen. Er is vaak ook geen informatie beschikbaar voor 
automobilisten die hen duidelijk maakt welke locaties met de trein gemakkelijk bereikt kunnen 
worden. 
 
3	5�LQ�$QWZHUSHQ��DOJHPHHQ��
Ook bij de recente P&R aangelegenheden die rond Antwerpen werden aangelegd werd er uitgegaan 
van de bestaande OV-verbindingen. De hoofdtaak van stadsgewestelijke en streeklijnen bestaat er in 
de verschillende kernen in de stadsrand en in de wijdere regio met de stadskern te verbinden. Deze 
verbindingen lopen enigzins wel parallel met de bestaande invalswegen maar de koppeling tussen een 
OV-lijn en de weg gebeurt slechts door bv. de autosnelweg te verlaten en via lokale wegen om te 
rijden naar de OV-halte. Op snelwegen geeft men wel aan welk P&R terrein te bereiken is. Meer 
cruciale informatie over de te bereiken eindbestemming en informatie over de frequentie en reistijd 
van het openbaar vervoer ontbreken vaak.  
 
 
%HGHQNLQJHQ�ELM�3DUN�HQ�5LGH�0HOVHOH��
Rond Antwerpen is het P&R terrein in Melsele het enige dat veelvuldig gebruikt wordt. De 
bezettingsgraad van de parking bedraagt ongeveer 80%. Het is de enige plaats waar de sneltramlijnen 
reiken tot buiten het stedelijk gebied. Dit zorgt ervoor dat men congestievrij het overstappunt kan 
bereiken. Van op de E17 kan men in Melsele, net voor de files beginnen het knooppunt bereiken. Het 
overstappunt is anderhalve kilometer van de autosnelweg verwijderd en men moet er eigenlijk voor 
omrijden. Het knooppunt dankt zijn succes aan de enorme barrière die de Schelde vormt tussen 
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Antwerpen en het Waasland. Doordat er maar weinig alternatieven zijn, concentreren alle 
verkeersstromen zich naar de tunnels met de nodige congestie tot gevolg.  
 

 
)LJXXU�����SODWWHJURQG�3	5�0HOVHOH�

 
Ondanks het feit dat het overstappunt veelvuldig gebruikt wordt, zijn er toch enkele bedenkingen. Nu 
blijkt dat de meeste automobilisten niet in Melsele stoppen maar verder rijden tot op Linkeroever, tot 
aan de eerste halte het dichtst bij de stad gelegen. Daar beschikt men over haltes met onvoldoende 
parkeercapaciteit, waardoor we te maken krijgen met informeel parkeren. Naargelang de 
parkeerplaatsen vol zijn, plaatsen de mensen hun auto aan andere haltes. Er is echter geen directe afrit 
vanuit de richting Gent naar deze bestemming. Het verkeer zal dus gebruik maken van het 
onderliggende net met verhoogde verkeersintensiteiten en parkeerproblemen op Linkeroever tot 
gevolg. De motieven die mensen ertoe aanzetten deze haltes te verkiezen boven die in Melsele zijn van 
allerlei aard: 
• Geen bewaking op de afgelegen parking in Melsele tegenover voortdurende beweging op 

Linkeroever. 
• Een hogere frequentie: op Linkeroever passeren 3 tramlijnen wat resulteert in een bediening elke 5 

minuten. Terwijl er maar 1 tram doorrijdt tot Melsele. 
• Verschil in reistijd: een rit vanuit Melsele duurt 20 minuten, terwijl je vanop Linkeroever binnen 5 

minuten in de stad bent. Men kiest ervoor om wat tijd te winnen door met de auto verder naar de 
bestemmingszijde te reizen. 

 
7UDQVIHULD�ODQJV�GH�DXWRVQHOZHJHQ�
De P&R parkings langs de autosnelwegen E19 en E34 zijn een eerste vorm van transferia die aan de 
directe invalswegen naar de stad gelegen zijn. Ze worden bediend door een snelbus die een vrije 
busbaan op de autosnelweg krijgt. De busdiensten op zich zijn wel succesvol. Het 
bezettingspercentage van de bussen ligt rond de 70 %. Het aantal wagens op de parkings stemt niet 
overeen met het aantal busgebruikers. Volgens De Lijn is dit grote bezettingspercentage te wijten aan 
reizigers die aan de halte door andere autogebruikers (ouders, echtgenoot) worden afgezet. Of het hier 
gaat om ongewenst gebruik is niet duidelijk. Ongewenst gebruik zou inhouden dat mensen die 
normaal gebruik maken van andere OV-lijnen nu opteren voor deze nieuwe snelle verbinding en er dus 
een substitutie optreedt van andere streeklijnen. Volgens De Lijn is het kleine aantal geparkeerde 
wagens te wijten aan het feit dat mensen niet graag hun auto achterlaten op de onbewaakte terreinen. 
Dergelijke veiligheidsproblemen vinden ook terug op de meeste carpoolterreinen. [17] 
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�����7UDQVIHULD�LQ�1HGHUODQG�
In het buitenland is men op een aantal plaatsen reeds veel beter vertrouwd met transferia. In Nederland 
groeide in de jaren ’ 90 het vertrouwen in ketenmobiliteit om een alternatief te bieden voor de 
dichtslibbende wegen van en naar de grote steden en in de hele Randstad. Men is daarom verschillende 
transferia gaan bouwen naast de bestaande P&R voorzieningen die zich vooral rond NS-stations 
ontwikkelden. Het P&R-concept is relatief succesvol in Nederland, gezien de volle P&R-terreinen bij 
vele stations. Toch ondervindt men in Nederland ook grote nadelen, de overstaplocaties bevinden zich 
vanuit het standpunt van de automobilist bekeken op onlogische overstaplocaties. Bovendien 
veroorzaken ze extra autoverkeer in de stationsomgeving. 
In totaal telde Nederland in 2003 zo’ n 386 P&R terreinen, waaronder negen transferia. Toch lijkt niet 
ieder overstappunt een succes te zijn. Naast overvolle terreinen (bezettingsgraad parking tussen 80 en 
90 %) zijn er ook locaties waar de verwachtingen hoog waren maar in de praktijk de doelstellingen 
nauwelijks bereikt worden. In Nederland is het functioneren van de negen pilottransferia in opdracht 
van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat geëvalueerd door MuConsult [10] en [18]. In dit rapport 
gaat men na of de resultaten beantwoorden aan de doelstellingen. De verdere uitwerking van de 
resultaten is te vinden in bijlage A. 
 
Opmerkelijk is dat elk transferium uniek is. Voor elk transferium gelden andere randvoorwaarden voor 
het wegennet (congestie), openbaar vervoer voorzieningen (snelbus, metro, citybus, … ). Elk 
transferium is maatwerk en is het resultaat van een weloverwogen ontwerp. We zullen in deze 
paragraaf enkele transferia meer in detail bekijken. Door de evaluatie van bestaande transferia kunnen 
we verdere ontwerpregels aanpassen en optimaliseren. 
 
Er was telkens een zekere aanloopperiode nodig, alvorens nieuwe overstappunten maximaal gebruikt 
werden. Voor beleidsmakers lijkt de combinatie openbaar vervoer en auto (dan) wel een aantrekkelijk 
alternatief; we mogen echter niet vergeten dat de automobilist een aantal drempels moet overwinnen. 
Reizen met het openbaar vervoer en overstappen betekent dat de automobilist minder onafhankelijk is 
en minder controle heeft. Zijn reis wordt immers complexer en onzekerder. De gemiddelde 
automobilist is hierdoor niet snel bereid zijn gekende reisweg te verlaten en de reis met het OV te 
vervolgen. 
 

 

7DEHO���GRHOVWHOOLQJHQ�WUDQVIHULD�1HGHUODQG�>��@�
 
De doelstellingen die men met de transferia wil bereiken in Nederland kunnen zowel betrekking 
hebben op verkeersproblemen in de directe omgeving van het overstappunt alsook op de verder weg 
gelegen stedelijke gebieden. We hebben de doelstellingen samengevat in tabel 6. 
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7DEHO�����OLJJLQJ�WUDQVIHULD�1HGHUODQG�>��@�

  
De doelstellingen die men met de transferia wil bereiken in Nederland kunnen zowel betrekking 
hebben op verkeersproblemen in de directe omgeving van het overstappunt alsook op de verder weg 
gelegen stedelijke gebieden. We hebben de doelstellingen samengevat in de volgende tabel. 
 
 
7UDQVIHULXP�$PVWHUGDP�$UHQD���KRJH�YHUZDFKWLQJHQ��ZHLQLJ�UHVXOWDDW��
 
Dit transferium is een bestemmingstransferium met 500 plaatsen. Het transferium is gelegen in het 
vierkant van de A1, A2, A9 en A10. (figuur 12) Eén van de voornaamste argumenten voor de bouw 
van het transferium lag in het feit dat men zo de grote parking aan het stadion nuttig kon gebruiken 
tijdens de werkweek. Vanaf de start is gedacht dat deze locatie de mensen uit verschillende richtingen 
naar het transferium zouden toetrekken. Dit bleek niet het geval te zijn. Door het steeds toenemende 
verkeer treedt er congestie op naar Amsterdam ver voor men in het transferium kan overstappen. 
Vanuit dit oogpunt ligt de Amsterdam Arena op een onpraktische locatie. Automobilisten die tijdens 
de ochtendspits naar het transferium willen rijden, staan daarvoor eerst op de A1, A2 of A9 in de file. 
Ter hoogte van het transferium hebben ze het ergste deel van de file al gehad en zullen dan minder 
geneigd zijn het transferium te gebruiken Het transferium had verder naar de herkomstzijde moeten 
liggen. Dit transferium is wel goed bekend bij de mensen en aan (toeristische) bezoekers van de stad 
wordt het transferium voorgesteld als dé locatie om uw auto achter te laten en zo zorgeloos naar de 
stad te gaan.  
 
De afstand tot het station is echter van die orde (400m) dat men nog een pendelbus zal moeten 
gebruiken. Deze extra overstap kan zwaar doorwegen in de extra beoordeling van dit alternatief. 
 
Het transferium wordt door de helft van de parkeerders niet gebruik waarvoor het transferium bedoeld 
is. Een derde van de gebruikers heeft de parking als eindbestemming en gaat te voet verder naar de 
bestemming in de buurt. De gebruiksaantallen geven dus een vertekend beeld als je hieruit de reductie 
van het aantal kilometers wil afleiden. 
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Een ander probleem waar het transferium mee kampt is het slechte imago. Dit wordt bevestigd door 
het feit dat gebruikers van het transferium veel positiever over de overstap zijn dan mensen die 
behoren tot de doelgroep, maar die een verplaatsing volledig met de wagen afleggen. De tarifering is 
omslachtig en is afhankelijk van de plaats van de bestemming.  
 
 
7UDQVIHULXP�/HLGHQ�¶W�6FKRXZ���HHQ�PDDW�YRRU�QLHWV�RI�WRFK�QLHW"�
�
Dit transferium is te beschouwen als een weidetransferium. Het is gelegen ter hoogte van Leiden aan 
de A44 van Amsterdam naar den Haag en er zijn zo’ n 250 plaatsen voorzien. Dit transferium is in 
principe een overstapplaats gelegen tussen herkomst en bestemming. Dankzij zijn ligging bij Leiden 
fungeert het ook als bestemmingstransferium (verplaatsingen naar Leiden) en herkomsttransferium ( 
verplaatsingen vanuit Leiden naar den Haag).  
 

 
)LJXXU�����VQHOEXVOLMQHQ�QDDU�'HQ�+DDJ>��@��������������������)LJXXU������OLJJLQJ�$PVWHUGDP�$UHQD>��@�

Op dit transferium vertrekken snelbussen met als eindhalte verschillende bestemmingen in Den Haag. 
De bussen rijden in 20 minuten filevrij naar de bestemming met een frequentie om de 10 minuten. 
Ondanks het feit dat grote delen van de stad op die manier goed bereikbaar zijn, laten vele 
automobilisten dit transferium links liggen en rijden zich dan verder vast in de file op de A44.  Qua 
ligging, kwaliteit van het openbaar vervoer en comfortniveau scoort dit transferium goed t.o.v. het 
gemiddelde niveau. Het tegenvallende gebruik valt echter wel te verklaren door de kostprijs. Deze 
bedraagt 3,63 euro voor een retourkaartje. Het probleem ligt hierin dat de alternatieven voor de 
werkende mensen goedkoper uitkomen. Vaak worden de kilometers voor de auto vergoed of wordt een 
abonnement aangeboden voor het openbaar vervoer. Voor een verplaatsing met overstap bestaat een 
volledige recuperatie van de kosten niet. De opdracht bestaat hierin de werkgevers te sensibiliseren 
over het nut van een overstap. De stad Leiden beschikt overigens over een ander P&R terrein dat wel 
succesvol is. Van hieruit zorgen pendelbusjes ervoor dat je rechtstreeks wordt afgezet op je 
bestemming. 
 
Leiden ’ t Schouw is één van de voorbeelden waar samenwerking is met andere partijen op het gebied 
van beheer en sociale veiligheid. De aanwezigheid van hamburgerrestaurant McDonalds geeft de 
reizigers een veilig gevoel terwijl McDonalds kan profiteren van de inspanningen van de overheid. 
Men creëert zo een win-winsituatie.  
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7UDQVIHULXP�+RRUQ���EXQGHOLQJ�ELM�KHW�KHUNRPVWJHELHG�HHQ�VXFFHV�
 
Het transferium van Hoorn mag misschien wel het succesrijkste transferium van Nederland worden 
genoemd. Dit is een voorbeeld van hoe een P&R voorziening aan het NS-station uitgegroeid is tot een 
groot transferium. Het is een transferium met een herkomstfunctie waardoor het optimaal bijdraagt tot 
de beleidsdoelstellingen inzake reductie van het aantal autokilometers. Er is ook een vermindering van 
het aantal opstoppingen op de weg naar Amsterdam op te meten. Als succesfactoren kunnen de snelle 
rechtstreekse treinverbinding met de binnenstad van Amsterdam aangehaald worden. De bediening 
door IR-treinen is het aantal stopplaatsen en dus ook de verliestijd beperkt.  
 
 
*URQLQJHQ�1RRUGGLMN���RYHUVWDSSHQ�RP�WH�ZLQNHOHQ�
 
Door de hoge parkeerdruk in de binnenstad en de congestie op de stadswegen besloot men in een 
alternatief te voorzien om naar de binnenstad te reizen. Het transferium Noorddijk is echter een ander 
voorbeeld van ondoordachte plaatsing. Net als bij de Arena wilde men de locatie van het transferium 
combineren met een sportcentrum. Het transferium lag niet aan de zijde van stad waar de 
verkeersproblemen het grootst waren. Men moest immers omrijden om via een overstap de stad te 
bereiken. Een andere belangrijke factor die de mensen ervan weerhield om het transferium te 
gebruiken, is het gebrek aan sociale veiligheid. Doordat de geplande ontwikkelingen in de omgeving 
(sportcentrum) niet ten volle gerealiseerd zijn wegens geldgebrek, ligt het transferium er wat desolaat 
bij. Al snel na de opening stak vandalisme de kop op. Om het gebruik van het transferium aan te 
moedigen en de druk in de stad te verlichten heeft men een flankerend parkeerbeleid moet voeren. 
Deze maatregelen zouden worden gecompenseerd door de aanleg van extra P&R terreinen langs de 
ringweg. In 2004 bedroeg het aantal gebruikers 1,2 miljoen per jaar, dat betekende een verdubbeling 
t.o.v 1998. Met kleine, goedkope maatregelen kan men dus een groot resultaat bereiken. 
 
Uit de evaluatie blijkt dat het winkelend publiek 90% van de gebruikers bedraagt. Dit bewijst dat de 
overstap niet enkel geschikt is voor woon- en werk-verkeer. Een voorwaarde is wel dat het natransport 
zeer klein is. In dit geval zal men gebruik maken van directe pendeldiensten (citybus) zoals ook in 
Utrecht het geval is. Men kan nog een stap verder gaan en vraagafhankelijk openbaar vervoer 
voorzien. In dit geval brengt de bus je tot vlak bij je bestemming. 
 
Toch mag worden gesteld dat de uitbouw van 4 P&R terreinen het imago van de stad inzake 
bereikbaarheid heeft verbeterd. In de stad is er een groei van de werkgelegenheid en de commerciële 
activiteiten. Of dit echter te wijten is aan de overstapaangelegenheden is niet bekend. Men merkt ook 
op dat ongeveer de helft van de gebruikers vroeger het openbaar vervoer nam en nu dus met de auto 
tot aan de rand van de stad trekt. De gemeente vindt het echter belangrijker dat meer mensen een 
bezoek brengen aan de stad. 
 

�����7UDQVIHULD�LQ�*URRW�%ULWWDQQLs���
Naast de Engelse metropolen (Londen, Birmingham, … ) waar een uitgebreid openbaar vervoernet een 
absolute noodzaak is voor de bereikbaarheid van de steden, zien we in de Britse middelgrote steden 
(50 000 – 200 000 inwoners) dat het transferiumconcept veel succes kent. Vaak gaat het hier om 
steden met een waardevolle historische stadskern zoals Canterburry, Oxford, York,…  . De 
overstapfaciliteiten zijn ingericht vanuit het standpunt van de automobilist. Aan de ringweg van de 
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steden liggen uitgebreide, verzorgde parking. Ze zijn voorzien van een busstation en van bijhorende 
commerciële activiteiten. De verbinding met het centrum wordt uitgevoerd door zogenaamde 
‘dedicated services’ . Deze diensten hebben uitsluitend tot doel te pendelen tussen de transferia en de 
stad. De reistijd wordt verkort door de aanwezigheid van vrije busbanen en aan de kruispunten krijgen 
deze bussen absolute prioriteit t.o.v. het andere verkeer. De scheiding tussen de reguliere OV-
dienstregeling en de pendeldienst is mede het gevolg van het privatiseren van het openbaar vervoer in 
Engeland. Een nadelig gevolg van deze privatisering bestaat hierin dat de operatoren van de 
pendeldiensten reizigers proberen af te snoepen van de traditionele openbare vervoersdiensten. Deze 
pendeldiensten blijken voldoende rendabel te zijn, ondanks de lage kostprijs van een biljet. Wanneer 
tegelijk flankerende maatregelen zijn uitgewerkt om het autogebruik in de stad te ontmoedigen, zijn 
dalingen van de verkeersintensiteit tot 20 % mogelijk. 
 

�����3	5�LQ�'XLVWODQG�
In Duitsland worden P&R voorzieningen gezien als een belangrijke schakel in het vervoerssysteem 
om reisalternatieven naar de binnensteden aan te bieden. Alle grote Duitse steden zijn voorzien van 
een goed opgebouwd openbaar vervoer netwerk. Naast het lokale net, beschikt men over een net van 
sneltrams (S-bahn) en een metronet (U-bahn). Deze snelle verbindingen hebben vertakkingen die tot 
buiten de stadsgrenzen reiken. Op die manier ontstaan halteplaatsen aan de kruising tussen belangrijke 
wegen en het sneltramnetwerk. De Duitse steden zijn bijgevolg voorzien van zeer veel maar 
kleinschalige overstappunten (20-200 plaatsten) die vooral gerelateerd zijn aan het openbaar vervoer. 
 
Deze locaties die vaak niet aan invalswegen naar het stadscentrum gelegen zijn, maken dat 
bewegwijzering en communicatie bepalende succesfactoren zijn. Daarnaast speelt de bekendheid van 
en de maatschappelijke opinie over P+R’ s een belangrijke rol. Bij de inrichting wordt veel aandacht 
besteed aan de voorzieningen op en rond de parkeerterreinen. Het openbaar vervoer is echter van 
voldoende niveau. 

 
)LJXXU������3	5�LQ�+DPEXUJ�>��@� � � )LJXXU������3	5�LQ�0XQFKHQ�>��@�
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�����6WDGVRQWZLNNHOLQJ�HQ�3	5�LQ�)UDQNULMN��
In Frankrijk wordt de ontwikkeling van P&R- terreinen bepaald door de ontwikkeling van 
hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). De laatste jaren zijn in de Franse binnensteden grootschalige 
ontwikkelingsprogramma’ s aan de gang die gericht zijn op het verhogen van de aantrekkelijkheid en 
de leefbaarheid. Een belangrijk onderdeel van dat programma bestaat erin om in een paar jaar tijd een 
compleet Hoogwaardig OV-netwerk te realiseren. P&R-voorzieningen worden aangelegd op de 
uitlopers van de snellijnen. Op die manier kan men de ontwikkelingen die een stijging van de 
vervoersvraag inhouden, combineren met een vlotte bereikbaarheid. Men maakt dus optimaal gebruik 
van de nieuwe ontwikkeling waardoor men van begin af aan een nieuwe doelgroep aanspreekt. Voor 
de rest zijn er niet veel extra flankerende maatregelen noodzakelijk. Door de rechtstreekse ligging van 
economische activiteiten op de vervoersassen biedt de overstap voor veel woon-werk reizigers op zich 
al een voordeel. P&R dient zelf als ondersteuning van het openbaar vervoer. Dergelijke voorbeelden 
vinden we terug in Rijsel, Lyon en Nantes.  
 
 

�����6XFFHV��HQ�IDDOIDFWRUHQ�
Vanuit de praktijkvoorbeelden kunnen we nu diverse factoren aanhalen die het succes en het falen van 
transferia verklaren. 
 
6LWXHULQJ�W�R�Y��GH�ILOHSUREOHPHQ�
Congestie op het wegennet lijkt de voornaaste reden te zijn voor automobilisten om hun auto achter te 
laten op een transferium en hun reis verder te zetten met het openbaar vervoer. Dit verklaart het succes 
van herkomsttransferia die bediend worden door een snelle treinverbinding met de stad. Ruw genomen 
legt de trein dezelfde afstand af als de auto op een snelweg in dezelfde tijdspanne. De moeite die men 
doet bij het overstappen wordt ruimschoots gecompenseerd door het feit dat men tijd verliest in de file. 
Een locatie die voorbij de belangrijkste congestiezones ligt, biedt voor reizigers naar de stad 
nauwelijks een voordeel.  
 
:LQQHQ�YDQ�WLMG�RS�GH�UHVW�YDQ�GH�ULW�LQ�KHW�EHVWHPPLQJVJHELHG��
Men kan door het overstappen op het transferium verdere overstappen of moeilijke overgangen 
vermijden. Globaal genomen zijn mensen bereid nog één overstap te maken. In dit geval is dat de 
overstap op het overstappunt. We moeten er rekening mee houden dat mensen de wachttijd zwaarder 
waarderen bij hun overstap en dat het offer dat ze brengen gecompenseerd moet worden met ongemak 
dat ze anders op reis tegenkomen. Mensen moeten visueel geconfronteerd worden met de voordelen. 
Zo ervaart men de voordelen van vrije busbanen als men de file voorbijrijdt.  
De organisatie van het openbaar vervoer moet zodanig zijn ingesteld dat de belangrijkste 
eindbestemming rechtstreeks vanuit het transferium bereikbaar is. In het extreemste geval kunnen 
hoogfrequente pendelbussen worden ingelegd tussen de parking en de ingang van de eindbestemming. 
Op die manier staat er altijd een bus klaar en gaat de wachttijd zelfs nauwelijks meetellen in de 
beoordeling van de reiziger. Dit verklaart het succes van de winkelexpres in Utrecht en Leiden. Ook 
voor evenementen kan dit een oplossing zijn om de verkeersproblemen rond de evenementenlocatie op 
te lossen. 
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)OH[LEHOH�FDSDFLWHLW�±�RSZDDUGHUHQ�LQIRUPHOH�NQRRSSXQWHQ��
Mensen hebben graag een veilig en rustig overgangspunt. Ze wensen dus zeker niet aan te komen op 
een overstappunt dat overvol staat. In dat geval hebben ze de neiging hun reis met de auto verder te 
zetten. Ze wensen ook niet aan te komen op een groot transferium dat bijna leeg staat. Dit werkt het 
onveiligheidsgevoel in de hand. Mensen krijgen ook het gevoel dat ze een foute keuze gemaakt 
hebben: “Als niemand anders kiest voor de P&R, dan zal dit wel een foute keuze zijn”. Dit gevoel kan 
versterkt worden door te grote verwachtingen in het begin. Wanneer men bijvoorbeeld de Amsterdam 
Arena openstelde bleek al snel dat niet alle 2000 plaatsen nodig waren. Het transferium kreeg hierdoor 
een slecht imago. Dit slecht imago kan er voor zorgen dat mensen er geen gebruik van maken. De 
stelregel is dus klein beginnen en dan eventueel uitbreiden. Een sprekend voorbeeld hiervan is het P+R 
terrein van Hoorn dat uitgegroeid is tot een groot transferium. Naast het opwaarderen van succesvolle, 
bestaande georganiseerde overstappunten zou men ook informele knooppunten kunnen ontwikken. 
(Overstappunten die niet zijn ingericht maar waar mensen mogelijkheid zien hun wagen op de 
openbare weg of op een parking (al dan niet privé) achter te laten en dan de bus te nemen). Alvorens je 
het terrein opwaardeert tot P&R ben je al zeker van enig succes. De mensen die hier hun wagen al 
parkeerden, zullen dit blijven doen. Door meer parkeerplaatsen te creëren, zullen ook meerdere 
automobilisten dit transferium gebruiken. Een voorwaarde is wel dat het opwaarderen niet gepaard 
gaat met eventuele parkeerkosten. Dan bestaat er een kans dat de huidige gebruikers een halte verder 
op een misschien meer ongewenste locatie hun auto gaan parkeren. 
 
 
2UJDQLVDWLH�DIVWHOOHQ�RS�EHSDDOGH�GRHOJURHS�
Voor een succesvolle toepassing van overstappunten is het van belang het aanbod af te stemmen op de 
verschillende gebruikerseisen van de doelgroep. Dit kan door in te spelen op de kwaliteit van het 
openbaar vervoer en door in te spelen op bijvoorbeeld de betalingsmethode. 
 
,QVSHOHQ�RS�QLHXZH�RQWZLNNHOLQJHQ��
Wanneer men nieuwe ruimtelijk activiteiten gaat ontplooien (kantoren, recreatie, … ), moet men de 
bereikbaarheid vanuit de overstappunten controleren. Mensen die voor het eerst een bepaalde 
verplaatsing maken, zijn makkelijker te overtuigen om voor de overstap te kiezen. Men moet bij de 
inplanting van bv. nieuwe kantoorlocaties kijken of ze goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer 
dat ook de transferia bedient. Dit verklaart het succes van de Franse overstaplocaties. 
Er is ook een belangrijke rol voor transferia weggelegd bij evenementen, beurzen, … . , activiteiten die 
normaal gezien grote parkeergelegenheid eisen. Door deze locaties te bedienen vanuit te transferia, 
kan de parkeerdruk en de grote verkeersintensiteit worden verspreid. 
 
&RPELQHUHQ�PHW�DQGHUH�IDFLOLWHLWHQ�
Door additionele voorzieningen op het transferium te voorzien kan de passagier andere verplaatsingen 
uitsparen. De aanwezigheid van additionele voorzieningen wordt verder uitgewerkt in paragraaf 4.5  
 
)ODQNHUHQG�SDUNHHUEHOHLG�
In veel gevallen hangt het succes van transferia ook af van het parkeerbeleid dat in het 
bestemmingsgebied wordt gevoerd. In veel gevallen zijn verhoogde tarieven in de binnenstad een 
aanleiding om de auto aan de rand van de stad te parkeren. Dit is vooral van belang voor grote en 
middelgrote steden. Daar zijn de parkeertarieven veelal lager dan in grote steden. Mensen zijn tegen de 
oorspronkelijke tarieven niet geneigd hun auto elders te parkeren. Een verhoging van de 
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parkeertarieven heeft in Utrecht, Groningen en enkele Engelse steden wel geleid tot het beter benutten 
van de transferia. Uit de voorbeelden onderscheiden we verschillende types parkeerbeleid. 
• Stringent parkeerbeleid: Voor elke parkeerplaats in de stad zal de bezoeker moeten betalen. 
• Gelaagd parkeertarief : De tarifering verschilt naarmate men dichter naar de kern van het 

bestemmingsgebied gaat.  
• Progressief parkeerbeleid : Naarmate men langer parkeert zal het tarief per tijdseenheid stijgen. Op 

die manier vermijdt men dat eenzelfde auto gedurende de hele dag een plaats inneemt. Dit is wel 
voordelig voor het kort parkeren. Op die manier kan men gemakkelijk met de auto naar de winkel 
gaan. 

• Het weren van autoverkeer in de binnenstad: om de leefbaarheid te vergroten zal men enkel nog 
parkeerplaats voorzien voor de bewoners van het bestemmingsgebied. Men is genoodzaakt zijn 
auto buiten de stadskern te parkeren. 

 
)ODQNHUHQG�EHOHLG�RQGHU�GH�YRUP�YDQ�HHQ�WROV\VWHHP�
Om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de binnenstad te waarborgen zijn er in enkele Europese 
steden tolsystemen ingevoerd. In Londen en Stockholm worden aan de rand van de stadskern 
tolpoorten voorzien. Dergelijk maatregelen hebben zeker een positief effect op het gebruik van 
transferia. Het effect van de inrichting van tolsystemen vormt echter een studie op zich. In dit 
eindwerk zal er niet verder  worden op ingegaan. 
�
+HW�DDQWDO�NHHU�EHWDOHQ�
Het werkt drempelverlagend om op een P&R een gecombineerd parkeer-OV kaartje te gebruiken (1 
keer betalen i.p.v. 2 keer). 
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���:DW�YLQGHQ��PHQVHQ��KHW�EHODQJULMNVWH"�
�����2QGHU]RHN�78�'HOIW�
�������=DFKWH�NZDOLWHLWVHLVHQ�EHSDOHQG�
Wanneer we kijken naar de bestaande transferia en P&R aangelegenheden, zien we dat er naast een 
aantal succesverhalen vele transferia zijn die niet het gehoopte resultaat bieden. Soms zijn de oorzaken 
duidelijk meetbaar. De “harde kwaliteitseisen” zijn dan niet vervuld. Dit kan het geval zijn bij slechte 
locatie, verkeerde ligging t.o.v. congestie, slechte dienstverlening, … . .  Het spreekt voor zich dat 
overstappunten goed bereikbaar moeten zijn met de auto. Ook gaat men ervan uit dat het openbaar 
vervoer dat het overstappunt bediend van voldoende kwaliteit is.  
 
Anderzijds kan je moeilijk afleiden welk belang mensen hechten aan de zachte kwaliteiten. Deze 
kwaliteiten zijn niet rechtstreeks in geld uit te drukken en zijn eerder psychologisch van aard zoals 
veiligheid en zekerheid. Het zijn vaak de zachte kwaliteiten die bepalend zijn voor het succes van de 
multimodale verplaatsing. Deze zijn immers niet direct in tijd en geld uit te drukken en bijgevolg ook 
niet af te wegen tegenover de harde kwaliteiten van het systeem. Men weet niet hoe groot het  belang 
is dat mensen hechten aan bepaalde succes- en faalfactoren. Wil men hierover meer weten, dan is men 
genoodzaakt de reizigers te ondervragen. 
 
Naast kwalitatief onderzoek dat gebeurt door experts op basis van bestaande theorieën zal kwantitatief 
onderzoek dat gebruik maakt van enquêtes uitsluitsel geven over het onderling belang van alle succes- 
en faalfactoren.  In het kader van het onderzoeksprogramma “Towards Reliable Mobility” van de TU 
Delft heeft Ilona Bos [19] de betalingsbereidheid van de reiziger als een maatstaf voor de 
verschillende trade-offs onderzocht. Er is onderzoek verricht bij de huidige en bij de potentiële 
doelgroep van reizigers in Nijmegen8 voor wie een multimodale verplaatsing een mogelijkheid is om 
zich te verplaatsen. Deze reizigers worden het meest met de problemen geconfronteerd. 

�������*HEUXLNWH�PHWKRGHV�
Het is interessant om het effect te kennen van attributen die een potentiële invloed zullen hebben op 
P&R keuzes. De studies waarbij gebruikt gemaakt wordt van enquêtetechnieken op de mening van de 
van een grotere groep mensen omtrent hun waardehiërarchie van succes- en faalfactoren te 
achterhalen, zijn gebaseerd op verschillende onderzoeksmethoden. Ten eerste maakt men gebruik van 
een revealed preference (RP). In deze benaderingsmethode gaat men de gebruikers ondervragen over 
bestaande situaties. Men is echter beperkt tot meetbare gegevens. Deze methode kan een vertekend 
beeld geven vermits de P+R punten die we vandaag kennen misschien niet representatief zijn met het 
netwerk dat in de ideale situatie zou gerealiseerd worden. Ten tweede biedt een stated preference (SP) 
benadering een beter inzicht in de materie. De stated preference methodes zet individuen er toe aan om 
uitspraken te doen over hun preferenties in een hypothetische situatie. In werkelijkheid zullen de 
automobilisten niet op voorhand beslissen welke route ze nemen, dus het eventueel gebruik van het 
                                                
8 De resultaten gelden in principe enkel maar voor Nijmegen. De situatie voor steden als Antwerpen is ongeveer 
gelijkaardig. De steden zijn qua omvang gelijk en de geografische situatie toont enkele overeenkomsten. In 
Nijmegen zorgt de Waal voor een barrière tussen het noorden en het stadscentrum die enkel via de Waalbrug te 
overbruggen is. In Antwerpen kan men via Kenedytunnel  de Schelde kruisen.   
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transferium ligt niet op voorhand vast. Men zal echter op het moment dat men er voorbijkomt de 
alternatieven overwegen en daarbij kijken naar de huidige verkeersafwikkelingen. In dit geval is een 
combinatie van zowel stated als revealed preference aan de orde. Men kan de uitspraken van de 
ondervraagden afwegen tegen meetbare cijfergegevens. De respondenten worden gevraagd een 
beoordeling te geven over verschillende aspecten. Voor de verschillende deelaspecten wordt de 
beoordeling omgerekend naar de betalingsbereidheid. Op die manier gaat men na hoeveel geld men 
over heeft voor meer veiligheid, meer comfort, een snellere verbinding of additionele voorzieningen. 
De belangrijkste bevindingen worden verder uitgewerkt in bijlage B. 

�����&RQFOXVLH���'LVVDWLVILHUV�HQ�VDWLVILHUV�
We stellen vast dat er enkele eisen zijn waarvoor de betalingbereidheid zeer groot is. Deze eisen 
houden vaak verband met veiligheid, maar ook met de kwaliteitsaspecten betrouwbaarheid en 
snelheid. We kunnen het ook anders stellen en zeggen dat wanneer aan deze eisen niet wordt voldaan, 
de reiziger de kwaliteit van het knooppunt als onvoldoende gaat beschouwen : de GLVVDWLVILHUV��
Verdere bijkomende faciliteiten met het oog op comfort en verdere beleving van het knooppunt 
(architectuur,uitstraling) , de VDWLVILHUV, hebben pas zin als aan de dissatifiers is voldaan.  
 
 

 
)LJXXU������UDQJVFKLNNLQJ�NZDOLWHLWVHLVHQ�QDDU�EHODQJULMNKHLG>�@�

Deze laatste twee groepen kwaliteitseisen, comfort en beleving, kunnen worden beschouwd als extra 
aantrekkingsmiddelen; ze maken het overstappunt nog aantrekkelijker. Automobilisten hechten echter 
meer belang aan de eerste drie groepen kwaliteitseisen (veiligheid en betrouwbaarheid, snelheid en 
gemak. Dat zijn de eisen waaraan absoluut moet worden voldaan wil men een succesvol transferium 
verkrijgen. Voldoet een overstappunt niet aan de eisen van veiligheid, snelheid en gemak, dan vinden 
automobilisten de totale kwaliteit ervan onvoldoende. Dit onvoldoende kan niet gecompenseerd 
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worden door extra comfort. Ook grote kosten voor een architecturale uitstraling bieden dan geen 
oplossing. Automobilisten willen immers zo min mogelijk tijd op het overstappunt doorbrengen; al is 
het verblijf er extra aangenaam, zij zijn niet meer over te halen om via het overstappunt te reizen als de 
reistijd te lang of te onzeker is. We zullen de voornaamste kwaliteitsaspecten apart uitwerken. De 
belangrijke eisen worden het eerst behandeld 
 
9HLOLJKHLG�
De overstap moet ten alle tijde en op elke plaats in de vervoersketen veilig zijn voor de gebruiker. 
Naast de gewone sociale veiligheid ten aanzien van criminele activiteiten onderscheiden we ook nog 
de verkeersveiligheid. 
De reiziger wil een veilige verkeerssituatie op het knooppunt aantreffen. Het transferium moet logisch 
zijn opgebouwd zodat verkeersconflicten vermeden worden. Zo moeten loop- en eventueel fietsroutes 
worden gescheiden van auto- en openbaar vervoersroutes. Parkeergelegenheid moet zodanig worden 
ingedeeld dat zoekverkeer wordt voorkomen. Op het transferium zelf kan de sociale veiligheid worden 
bevorderd door toezicht van politie of andere bewakingsdiensten of door de plaatsing van camera’ s. 
Toch mag men hieruit niet al te vlug conclusies trekken die stellen dat veiligheid enkel gegarandeerd 
wordt door voldoende toezicht. Voldoende veiligheid is onontbeerlijk, maar die veiligheid kan je 
bijvoorbeeld ook bereiken door extra commerciële voorzieningen. Wanneer er altijd beweging in en 
rond de overstapplaats aanwezig is zal dit minder aanleiding geven tot misdaden en vandalisme.  
 
Een goede openbare verlichting en een transparante opbouw van de overstapplaats zorgen voor minder 
donkere hoekjes. Op een veel gebruikt overstappunt is de sociale controle groter dan op een verlaten 
parking. 
 
%HWURXZEDDUKHLG��=HNHUKHLG��
De reiziger wil graag weten wat hij kan verwachten en wil niet op het laatste ogenblik voor 
verrassingen komen te staan. Hij zal zijn gekende autorit pas opgeven als hij overtuigd is van de 
betrouwbaarheid van de ganse verdere verplaatsing. Dit houdt in dat hij geen congestie duldt op de 
wegen naar het overstappunt, dat hij snel een parkingplaats kan vinden en dat het openbaar vervoer 
stipt rijdt. Hij heeft liever de zekerheid dat er een bus binnen 2 minuten aankomt, dan een onzekerheid 
over een bus die binnen één minuut al kan aankomen. Onder betrouwbaarheid verstaan we ook de 
zekerheid dat hij op zijn bestemming geraakt binnen een redelijke termijn.  
 
6QHOKHLG�
De reiziger wil snel en efficiënt overstappen van auto naar openbaar vervoer. Dit stelt specifieke eisen 
aan de inrichting van het knooppunt. 
• goede verbinding met het autowegennet 
• logische verbinding, de automobilist mag niet het gevoel krijgen dat hij een omweg maakt door 

naar het transferium toe te rijden. 
• voldoende capaciteit voor piekbelasting 
• voldoende capaciteit van de parkeergelegenheid 
• vervoer snel naar de plaats van de bestemming 
 
*HPDN�
De reiziger wenst overzicht. De overstap naar het knooppunt moet overzichtelijk zijn. Ook een 
automobilist die nog nooit gebruik heeft gemaakt van de overstap of van het openbaar vervoer moet 
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zonder aarzelen in de juiste richting worden geleid. Dit stelt eisen aan duidelijke bewegwijzering op en 
rond het knooppunt. Concreet houdt dit in. 
 
• herkenbare bewegwijzering vanop de autowegen naar het overstappunt. De reiziger moet ook 

spontaan kunnen kiezen om zijn weg verder te zetten via het openbaar vervoer. De wegwijzers 
zouden ook informatie moeten verstrekken over mogelijke te bereiken bestemmingen. 

• goed zichtbare en correcte informatie over routes naar OV-haltes 
• correct overzicht van de verschillende bestemmingpunten en stopplaatsen voor de verschillende 

OV-lijnen. 
• voertuigen moeten worden uitgerust met informatie over hun lijnnummer en hun bestemming 
• Een dynamische informatievoorziening waarop de indicatie wordt gegeven wanneer er een bus of 

tram verwacht wordt, zal het comfortniveau verhogen. 
• … .. 
 
Net zoals bij het openbaar vervoer alleen verwacht de reiziger ook hier een consequente 
tarievenstructuur. De tariferingsmethode moet voldoende zijn afgesteld op de beoogde doelgroep. Op 
plaatsen waar betaald moet worden voor de parking om bv wangebruik tegen te gaan, moet de 
mogelijkheid bestaan om een gecombineerd ticket voor de vervoersdienst en de parking te kunnen 
kopen.  
 
Op het knooppunt moet in ieder geval voldoende beschutte wacht- en zitruimte worden geboden. Een 
wachtgelegenheid met een goede beschutting tegen regen en wind (tocht) zal het comfortniveau 
aanzienlijk verhogen. De verblijfsruimte moet echter wel in de buurt van het perron gelegen zijn. 
 
%HOHYLQJ�
De reiziger wil zijn tijd op het knooppunt aangenaam doorbrengen. Het knooppunt moet een prettige 
plek zijn om te vertoeven. Daarom moet er ook aandacht worden besteed aan de visuele aspecten van 
ontwerp. Een bepaalde architectonisch vormgeving van het overstappunt die past in de omgeving kan 
de wachttijd verlichten. Men denkt hierbij vooral aan 
- groene aankleding 
- speciale architecturale constructies 
- aandacht voor gebruikte materialen en kleuren 
- … . 
 

�����+DUGH�HQ�]DFKWH�NZDOLWHLWVFLWHULD�
Vanuit maatschappelijke invalshoek kan het bereikbaar houden van de steden en het vergroten van de 
leefbaarheid in de steden de drijfveer zijn voor de realisatie van transferia. Daarmee overtuig je de 
reiziger nog niet om het transferium te gebruiken. De overstap is geen doel op zich en vormt een extra 
weerstand in de verplaatsing. Voor multimodale verplaatsingen is dan ook de kwaliteit van de overstap 
vaak bepalend voor de kwaliteit van de hele verplaatsingsketen van deur tot deur. 
 
De automobilist gaat alleen overstappen als hij hier voordeel uit kan halen. Het kan wel voor de 
automobilist een mogelijkheid zijn om een voordeel te boeken t.o.v. van de gangbare unimodale 
systemen. Deze voordelen kunnen voor de verschillende soorten reigers anders gelegen zijn. 
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• De reis met het openbaar vervoer is vanaf een bepaalde plaats sneller: bv. het knooppunt zal 
succesvoller zijn indien er meer congestie is op de route die anders geheel per auto wordt afgelegd. 

• De overstap naar het openbaar vervoer komt voor de automobilist goedkoper uit: bv. de 
parkeertarieven op de eindbestemming zijn te hoog. 

• De reiziger ervaart de overstap naar het openbaar vervoer als comfortabeler: bv. Op de 
eindbestemming moet lang worden gezocht naar een parkeerplaats. 

 
Als de overstap in zijn geheel de reiziger voordeel wil bieden, dan moet ook de kwaliteit van het 
knooppunt voldoende zijn. 
 
In het algemeen komt het erop neer dat mensen tijd kunnen winnen. Iedere reiziger zal voor zichzelf 
uitmaken of het gebruik van een transferium voor hem al dan niet interessant is: individuele keuze 
proces. Deze verplaatsingen kunnen verschillende motieven hebben: werken, winkelen, school, zaken, 
recreatie (film, musea,… ). Vaak verschilt de waardering van een bepaalde route dan ook nog voor 
veranderende motieven. De voordelen die het multimodaal vervoer biedt t.o.v. het individueel 
autovervoer kunnen beschouwd worden als pull-factoren. Men kan ook het gebruik van het openbaar 
vervoer stimuleren door het autogebruik in de stad te ontmoedigen, nl. de push-factoren. 
 
We moeten de kwaliteitsverhouding tussen de multimodale verplaatsing en de auto aan de 
bestemmingskant kunnen begroten. We hebben te maken met harde kwaliteiten. Deze kwaliteiten zijn 
direct meetbaar en onderling te vergelijken (omzetten naar tijd en geld). Om inzicht te krijgen in deze 
kwaliteitsverhouding tussen alternatieven kunnen we verschillende manieren hanteren. Het meest 
begrijpelijke is het begrip tijdssaldo. Dit is het verschil tussen de totale reistijd per auto en de totale 
reistijd voor een gecombineerde verplaatsing via het transferium. Een overzicht van de verschillende 
reistijden vinden we in tabel 8. Een andere manier bestaat erin om alles om te zetten naar 
gegeneraliseerde kosten. Hierbij wordt rechtstreeks rekening gehouden met de vaste kosten en de 
variabele kosten van de verplaatsing. De reistijd wordt ook omgerekend naar een algemene kost. Deze 
omzetting is vaak een functie van de persoonskenmerken en van het motief. Voor zakenverkeer gelden 
hogere waarden dan voor privé-verkeer; pendelaars hebben lagere waarden dan vrijetijdsreizigers. 
Iemand die gewend is de auto te gebruiken zal geneigd zijn de reistijd per openbaar vervoer zwaarder 
aan te rekenen dan de regelmatige openbaar vervoer gebruiker. Dit is niet onbelangrijk als je weet dat 
de doelgroep voor multimodale verplaatsingen nu juist de automobilist is.  
 

reistijden bij de verschillende types verplaatsingen   

reistijd op transferium -rijtijd auto tussen afrit autoweg  
multimodale verplaatsing  en transferium 
   -tijd nodig om te parkeren 
   -looptijd van parking naar halte 
   -wachttijd 
  -effectieve rijtijd 
  reistijd openbaar vervoer -halteringstijd 
   -wachttijd bij overstappen 
   -natransporttijd (te voet) 

autoverplaatsing   -rijtijd 
   -verliestijd door congestie 
   -tijd nodig om te parkeren 
    -natransporttijd (te voet) 

7DEHO�����RYHU]LFKW�YHUOLHVWLMGHQ�PXOWLPRGDOH�HQ�GH�XQLPRGDOH�DXWRYHUSODDWVLQJ�
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Een tweede groep kwaliteiten valt echter niet in geld uit te drukken. We noemen het zachte 
kwaliteitseisen. Toch bepalen ze mee het succes of het falen van het transferium. Uit de combinatie 
van harde en zachte kwaliteitseisen kunnen we een aantal ontwerpvereisten formuleren voor een 
succesvol transferium. De ontwerpvereisten hebben betrekking op de verschillende fasen die bij het 
overstappen doorlopen worden. 
• Fase 1 : naar het transferium toe rijden 
• Fase 2 : verblijf op het transferium 
• Fase 3 : transport vanuit het transferium naar de bestemming. 
• Overige criteria : totale kostprijs, flankerende maatregelen, …  

 
We zullen nu voor de verschillende fasen enkele criteria formuleren die de basis vormen voor een 
succesvol transferium 
 

������)RUPXOHUHQ�YDQ�GH�RQWZHUSYHUHLVWHQ��NZDOLWHLWVFULWHULD��

�������&ULWHULD�LQ]DNH�GH�ORNDWLHNHX]H���EHUHLNEDDUKHLG�HQ�WRHJDQNHOLMNKHLG�YRRU�
GH�DXWR��
 

$�� +HW�WUDQVIHULXP�PRHW�ORJLVFK�JHOHJHQ�]LMQ�YRRU�GH�JHEUXLNHU�
 
Wanneer een transferium niet in de buurt ligt of de reizigers onderweg geen overstapmogelijkheid 
tegenkomen, zullen ze een te grote omweg moeten maken om op het openbaar vervoer over te stappen. 
Naast het psychologische effect van het feit dat men een omweg moet maken, zorgt een dergelijke 
omweg voor onaanvaardbaar tijdsverlies. Het transferium zal dus meestal gelegen zijn in de buurt van 
de invalswegen. Dit zijn de wegen die voor de reiziger de kleinste reistijd geven in geval er geen 
transferium zou zijn.  
 

%�� 'H� EHUHLNEDDUKHLG� RS� PDFUR�QLYHDX� PRHW� JHJDUDQGHHUG� ]LMQ�� *OREDOH� OLJJLQJ� YDQ� KHW�
WUDQVIHULXP�LQ�KHW�ZHJHQQHW�

 
Vermits het te bedoeling is om automobilisten ervan te overtuigen om het verloop van hun reis via het 
openbaar vervoer verder te zetten, is het aangewezen de ligging van transferia vanuit de leefwereld 
van de automobilist te beschouwen. De autobestuurder mag geen extra weerstand ondervinden als hij 
naar het transferium rijdt. Het komt er dus op neer het tranferium te koppelen aan een wegennet op een 
voldoende hoog schaalniveau. Hieronder verstaan we een wegennet dat de verschillende 
verkeersstromen uit het spreidingsgebied bundelt. De weg moet minstens van interlokaal niveau zijn. 
Dit wegennet moet in staat zijn met voldoende kwaliteit het transferium te verbinden met de 
herkomstgebieden en verder te ontsluiten naar de verschillende woongelegenheden in de wijde 
omgeving.  
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Het is niet de bedoeling dat men eerst nog enkele keren door één of andere bebouwde kom moet rijden 
waardoor men kostbare tijd verliest9. Algemeen geldt dat een multimodaal knooppunt met de auto zeer 
goed toegankelijk en bereikbaar moet zijn. We leggen ze het liefst aan naast de invalswegen naar de 
stad. Het spreekt voor zich dat de wegen die naar het transferium leiden, congestievrij moeten zijn. Het 
transferium moet dus voldoende ver van de stad verwijderd zijn in het gebied waar zich nog geen 
congestie heeft ontwikkeld. 
 
 

&�� 'H�KHUNHQEDDUKHLG�LV�EHODQJULMN��EHODQJ�YDQ�OLJJLQJ�RS�]LFKWDIVWDQG��
 
Het is belangrijk dat de automobilist van op de autosnelweg kan beoordelen wat hij minimaal van de 
overstap kan verwachten. Het plaatsen van herkenbare borden en het gebruik van logo’ s die van op de 
snelweg duidelijk zijn, kunnen hierbij helpen. Ze moeten de automobilist dagelijks herinneren aan het 
bestaan van dit alternatief. De automobilist maakt vaak op het laatste moment de keuze via welke 
route hij naar zijn bestemming rijdt. 
 
 

'�� �� 'H� EHUHLNEDDUKHLG� RS� PLFUR�QLYHDX� PRHW� JHJDUDQGHHUG� ]LMQ�� �7RHJDQJVZHJHQ� WRW� KHW�
WUDQVIHULXP���

 
Alvorens je de parking van het transferium kan binnenrijden moet je eerst de weg op hoger 
schaalniveau verlaten. Dit kan zijn via een op- en afrit aan de autosnelweg (al dan niet speciaal voor 
het transferium aangelegd). Automobilisten moeten vanaf de doorgaande weg de parkeervoorziening 
op een vlotte en logische manier kunnen bereiken en weer kunnen verlaten. Daarom gaat de voorkeur 
uit naar een rechtstreekse verbinding en een speciale op- en afrit met de doorgaande weg. Is dit niet het 
geval en duurt het te lang alvorens men de parking kan oprijden, dan kan het gevoel ontstaan dat het 
verkeer op de oorspronkelijke route beter af is. Niet zelden leiden op- en afritten van invalswegen tot 
verhoogde intensiteit op het onderliggend schaalniveau. Ook verkeerslichten kunnen nadelige 
gevolgen hebben waardoor men relatief veel tijd verliest voor een relatief korte afstand. De route 
tussen de doorgaande weg en het transferium heeft voldoende capaciteit om oponthoud bij 
piekbelastingen te beperken. 
 
 
 
 
 

                                                
9 Opmerking: vandaag de dag legt de NMBS ook veel parkings aan rond kleine stations. Vermits het vaak om 
stations gaat die enkel door stoptreinen bediend worden, is het gebruik van deze overstapgelegenheid beperkt. Veel 
van de stations zijn gelegen in kleine kernen. Het aantal mensen dat in deze kleine kern de trein neemt, weegt vaak 
niet op tegen de grote hoeveelheid mensen die in de verdere omgeving wonen. Toch zullen deze mensen extra 
weerstand ondervinden wanneer ze met hun auto het station in het centrum van de kleine kern willen bereiken. Ze 
passeren verschillende verkeerslichten, ze moeten een heel stuk door de bebouwde kom waar ze slechte 50 of 30 
km/ u. Ze worden gehinderd door het andere verkeer(file, wachtrijen voor verkeerslichten). Eens aangekomen aan 
het station moeten ze vaak hun auto achterlaten op een slecht uitgeruste parking. Langs de andere kant zien we dat 
stations die wel succes kennen dan vaak over een te kleine parking beschikken, waardoor het de zoektijd naar een 
parkeerplaats drastisch toeneemt.  
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(�� 'H�3	5�ORFDWLH�PRHW�JRHG�]LMQ�DDQJHJHYHQ��EHZHJZLM]HULQJ��
 
Voor automobilisten die voor de eerste keer gebruik maken van het transferium, is het ook belangrijk 
dat de route naar het transferium duidelijk en herkenbaar is aangegeven met bewegwijzering. Dit 
houdt in dat het overstappunt op tijd moet worden aangegeven. Het moet ook duidelijk zijn welke 
eindbestemming via het transferium kan worden bereikt. Het aangeven van de reistijden en het 
signaleren van congestie verder op de autoroute kan een extra stimulans betekenen voor het gebruik 
van het transferium. 
 

�������&ULWHULD�LQ]DNH�GH�NZDOLWHLW�YDQ�KHW�WUDQVIHULXP�
De inrichting van een transferium of P&R voorziening bepaalt mee de snelheid, het gemak, het 
comfort en de beleving van de ganse verplaatsing. De overstap blijkt de zwakke schakel te zijn in de 
verplaatsingsketen. Het overstappen is opgebouwd uit een actief en een passief deel. De actieve 
overstaptijd is de tijd die nodig is om de verplaatsingen of handelingen op het overstappunt uit te 
voeren. Het passieve deel is o.a. de wachttijd op het perron. Deze tijdsduur is afhankelijk van de 
dienstregeling en de stiptheid van het openbaar vervoer. 
 
Naast de fysieke factoren afstand en tijd spelen ook psychologische factoren een rol. Dit heeft te 
maken met de ‘beleving’  van ruimte en tijd. Zo zal men de wachttijd zwaarder laten meetellen dan een 
even lange rijtijd. We onderscheiden verschillende ontwerpcriteria die betrekking hebben op het 
transferium. 
 
 

)�� +HW�3	5�WHUUHLQ�PRHW�HHQ�YROGRHQGH�SDUNHHUFDSDFLWHLW�KHEEHQ�
 
De parking moet zodanig geconcipieerd zijn dat het tijdsverlies om de auto te parkeren minimaal is. 
Naast de tijd die nodig is voor het vinden van een parkeerplaats, is er ook tijd nodig om van de auto 
naar de openbaar vervoershalte te wandelen.  
 
Parkings moeten ruim genoeg gedimensioneerd worden, de tijd om een parkeerplaats te zoeken stijgt 
sterk wanneer de parking bijna vol is. Op grote parkings moet men via informatie de automobilisten 
naar de vrije parkeerplaatsen in de garage kunnen leiden. Het is beter om grote parkeertorens aan te 
leggen dan een wijde uitgestrekte parking. Zo zal de loopafstand sterk afnemen en is het ruimtegebruik 
minder groot 
 
Uiteraard moeten de parkings voldoende veilig zijn. De mensen moeten hier met een gerust gemoed 
hun auto kunnen achterlaten. Een gratis parking is één van de grote voordelen tegenover parkeren in 
de stad waar wel grote parkeergelden moeten worden betaald. In principe zijn de parkeergelegenheden 
gratis. Een kleine bedrage kan gevraagd worden voor bewakingsfaciliteiten of om oneigenlijk gebruik 
tegen te gaan. 
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*�� 'H�RYHUVWDS�PRHW�]R�DDQJHQDDP�PRJHOLMN�]LMQ��FRPIRUW��YHLOLJKHLG�HQ�RYHU]LFKWHOLMNKHLG�
�
&RPIRUW�±�YHU]DFKWHQ�YDQ�GH�ZDFKWWLMG��VDWLVILHU��
De pendelaar zal de wachttijd zwaarder laten meetellen dan een even lange rijtijd. Hierover zijn ook 
verschillende studies uitgevoerd. In het Multimodaal Personenvervoermodel voor Vlaanderen wordt 
elke minuut wachttijd bij een OV-verbinding gelijkgesteld aan anderhalve minuut, buiten het feit dat 
er nog eens extra overstapweerstand aan wordt toegevoegd. In haar onderzoek naar de inrichting van 
transferia gebruikt van der Spek [11] een vermenigvuldigingfactor 2 voor de actieve overstaptijd en 
een factor 3 voor de passieve overstaptijd (wachttijd). De waardering verschilt ook voor de 
verschillende doelgroepen10. Deze wegingsfactoren kunnen we inrekenen bij het omzetten naar 
gegeneraliseerde kosten. Deze methode wordt gebruikt in de toedeling zoals die gebeurt in het 
programma Transfer (zie hoofdstuk 7). De beleving van comfort en gemak hebben een grote invloed 
op deze waarderingsfactor. Door hier aandacht aan te besteden kan de extra psychisch ervaren 
weerstand gereduceerd worden. 
 
*RHGH�IXQFWLRQHOH�LQULFKWLQJ���
Het transferium moet logisch zijn opgebouwd, hierbij moet vooral gekeken worden naar het 
minimaliseren van de loopafstand tussen parkeerplaats en perron. Ook de weg naar de loketten mag 
niet leiden tot een extra omweg. 
 
$DQEUHQJHQ�YDQ�YROGRHQGH�LQIRUPDWLH���
Het aanbrengen van voldoende bewegwijzering zorgt ervoor dat de gebruiker altijd de snelste weg 
naar het juiste perron of de juiste parking vindt. Informatie over de dienstregeling en de bestemming 
van de verschillende diensten verhogen het gemak voor de reiziger. Hij apprecieert ook dynamische 
up-to-date informatie over de te verwachten wachttijd. Op die manier kan hij zijn verblijf op het 
transferium zo aangenaam mogelijk plannen.  
 
*DUDQGHUHQ�YDQ�GH�VRFLDOH�YHLOLJKHLG���VDWLVILHU��
Het waarborgen van de veiligheid is één van basisvereisten voor het welslagen van een overstappunt. 
Naast de gewone sociale veiligheid ten aanzien van criminele activiteiten onderscheiden we ook nog 
de verkeersveiligheid. Op het transferium zelf kan de sociale veiligheid worden bevorderd door 
toezicht van politie of andere bewakingsdiensten of door de plaatsing van camera’ s. De veiligheid kan 
ook verhoogd worden door de aanwezigheid van commerciële activiteiten. 
 

�������&ULWHULD�LQ]DNH�KHW�RSHQEDDU�YHUYRHU�
+�� +HW�29�V\VWHHP�PRHW�HHQ�KRJH�EHWURXZEDDUKHLG�ZDDUERUJHQ��GLVVDWLVILHU��
Misschien wel het belangrijkste voordeel van het multimodale stelstel is de verhoging van de 
betrouwbaarheid. Wanneer je met de auto naar je werk gaat, kom je vaak verschillende situaties tegen. 
Het autosysteem kent daardoor een grote spreiding in reistijden. De ene keer manifesteert de file zich 
veel sterker dan de andere keer en kom je te laat op je bestemming. De andere dag doet zich geen file 
voor en ben je veel te vroeg op je werk.  

                                                
10 De overstap weegt zwaarder door voor reizigers zonder tijdsbinding zoals bij de sociaal- recreatieve 
verplaatsing. Men gebruikt liever directere, tragere alternatieven. De reiziger met werkmotief weet dat deze 
overstap en schaalsprong deel uit maken van de voor hem snelst mogelijke verplaatsing.  
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Door middel van de overstap naar openbaar vervoer kan je dit oplossen. In principe rijden treinen, 
trams en bussen volgens een schema, waarbij men kan realiseren dat treinen en trams stipt zullen 
vertrekken en er niet te veel variatie zit op de reistijd. Dit wil zeggen een reistijd die onafhankelijk is 
van het overige verkeer. Een hoge intensiteit mag de capaciteit van het OV niet naar beneden halen, en 
zo een vertraging tot gevolg hebben. 
 
Als je ervoor zorgt dat treinen en trams in transferia stipt vertrekken, dus zeker ook niet te vroeg, is het 
voor de gebruikers handig om juist op tijd met de wagen in het transferium toe te komen zodat ze hun 
wachttijd kunnen minimaliseren11. 
 

,�� +HW�29�V\VWHHP�PRHW�YROGRHQGH�VQHO�]LMQ��GLVVDWLVILHU��
9ROGRHQGH�KRRJ�VFKDDOQLYHDX�
Een goed functionerend openbaar vervoerssysteem is een absolute vereiste als men de mensen ertoe 
wil aanzetten de auto te laten staan en over te stappen naar het openbaar vervoer. De reiziger mag niet 
meer weerstand ondervinden met de overstap op het transferium en met de openbaar vervoerrit dan hij 
zou tegenkomen als hij de auto gebruikte. Om een voldoende hoge snelheid te ontwikkelen, moet de 
haltedichtheid op de lijn laag blijven. Transferia moeten toegangspunten zijn tot een OV-systeem op 
een zo hoog mogelijk schaalniveau12. Vooral op lange afstanden zal een te hoge haltedichtheid tot een 
te lage verplaatsingssnelheid leiden. 
 
Bij het transferiumconcept heeft de OV-lijn een verbindende functie op stadsgewestelijk of regionaal 
niveau. In dit geval moet het openbaar vervoer het midden van de stad met overstapknooppunten 
buiten de stad verbinden. Op die manier zal je de stad gemakkelijk kunnen ontsluiten naar het 
hoofdwegenstelsel buiten de stad. Als we de ketenverplaatsing bekijken, zien we dat mensen gebruik 
maken van wegen van minstens het regionale schaalniveau om de verplaatsing naar de stad af te 
leggen. Door onmiddelijk over te schakelen naar het lokale schaalniveau (stadsbus, stadstram) zou 
men niet de maximale kwaliteit kunnen bereiken. 
 
9ROGRHQGH�GRRUVWURPLQJ�
Om de gewenste snelheid te realiseren mag het openbaar vervoer niet gehinderd worden door het 
andere verkeer. Dit probleem stelt zich minder bij transferia die ontsloten worden door trein- en 
metrosystemen, IR- of stoptreinen. Het probleem van oponthoud onderweg is vooral merkbaar bij 
verbindingen door tram- en buslijnen. Trams en bussen staan vaak mee in de file wat tot gevolg heeft 
dat je met de overstap naar het openbaar vervoer minstens evenveel tijd verliest als met de wagen. Er 
zijn vele flankerende maatregelen mogelijk om de doorstroming van het openbaar vervoer mogelijk te 
maken: 
• vrije bus- en trambanen 
• intelligente verkeerslichten 

                                                
11 We moeten er wel van uitgaan dat de wegen waarlangs mensen rijden om van hun woonplaats naar het transferium te rijden congestievrij 
zijn. Naast een hoge betrouwbaarheid van het openbaar vervoer is dus ook een hoge betrouwbaarheid van de ontsluitingswegen naar 
transferium toe belangrijk.  
 
12 Het aansluitingsmogelijkheden op een hoog schaalniveau zijn beperk. Grote transferia zouden bijkomende haltes kunnen zijn op bv. het 
interregionaal - (IR-) of intercity- (IC-) spoornetwerk. De optimale halteafstand voor deze deelsysteem is veel groter en er zal daarom geen 
mogelijk zijn nog een extra halte te voorzien aan de rand van de stad..  
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• buslijnen op wegen (met vrije busbaan) van zo hoog mogelijk schaalniveau (minder kruispunten). 
De reistijd van een busverbinding langs de autosnelweg is sneller dan een busverbinding over een 
gewone secundaire weg. 

• ondergrondse kruising met de rest van het autowegennet (gebruik van prémetro systeem) 
• … …  
 
2SPHUNLQJ���SUREOHPHQ�PHW�EHVWDDQGH�VWDGVOLMQHQ�
In het algemeen moet opgemerkt worden dat wanneer je bestaande tramlijnen gaat gebruiken om 
transferia te verbinden met de stad je nog geconfronteerd wordt met de hoge haltedichtheid die eigen 
is aan het stedelijk netwerk. Soms bestaat er een mogelijkheid om naast de bestaande dienstregeling op 
dezelfde lijn een soort van expresdienst uit te voeren die minder haltes aandoet. Er zijn hiervoor 
verschillende mogelijkheden denkbaar. Dit geeft echter wel problemen bij geleide vervoersmiddelen. 
Je kan onmogelijk een sneltram en een stadstram op dezelfde lijn laten rijden. De trage tram zal de 
sneltram tegenhouden.  
 
 

-�� +HW�29�V\VWHHP�PRHW�HHQ�YROGRHQGH�KRJH�IUHTXHQWLH�YRRU]LHQ��GLVVDWLVILHU��
Wanneer we het woon-werkverkeer beschouwen zien we dat mensen in principe met de wagen thuis 
op eender welk tijdstip kunnen vertrekken. Op congestievrije toegangswegen kunnen ze juist 
inschatten wanneer ze met de wagen moeten vertrekken om op tijd aan te komen. Zo kunnen ze ook 
bij een overstap naar het openbaar vervoer de wachttijd minimaliseren. Het probleem zit echter aan de 
bestemmingszijde. Vermits het openbaar vervoer volgens een bepaald uurrooster rijdt, zal de tram of 
trein, op een vastgelegd tijdstip aankomen in het station. Het tijdstip wanneer men dan op zijn werk 
aankomt (natransport ingerekend) komt niet altijd overeen met het tijdstip dat men moet beginnen te 
werken. In dat geval zal de gebruiker van het transferium onnodige tijd verliezen. Door de frequentie 
van de openbaar vervoerslijnen voldoende hoog te maken, zal het tijdsverlies verwaarloosd kunnen 
worden. Een frequentie om de tien minuten kan worden gezien als een kantelfrequentie. Bij grote 
tijdsintervallen zal men rekening houden met de dienstregeling en het voortransport afstemmen op de 
vertrektijd van het openbaar vervoer. Bij hogere frequentie kijkt men niet naar de vertrektijden. Dit 
zou resulteren in een gemiddelde wachttijd gelijk aan de helft van het tijdsinterval tussen 2 vertrekken. 
Voor transferia met een bestemmingsfunctie is een bediening om de 10 minuten een 
minimumvoorwaarde. 
 
Meestal wordt een transferium gebruikt voor verplaatsingen die vooral werk gerelateerd zijn. We 
merken dat dit verplaatsingsmotief ‘werken’  vooral van toepassing is tijdens de spitsperiodes. In de 
spitsperiodes moet er voldoende capaciteit zijn op de openbaar vervoerlijnen. Deze 
capaciteitsverhoging kan ook verkregen worden door de frequentie op te drijven 
 
Een ander voordeel van een hoge frequentie op de verbinding tussen het transferium en de stad is de 
spreiding in de tijd. Een transferium dat veelvuldig bedient wordt resulteert ook in een spreiding van 
het gebruik van andere faciliteiten: parkeerplaats, loketten, shops, …  .  
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.�� 'H�EHVWHPPLQJ�PRHW�UHFKWVWUHHNV�PHW�KHW�29�V\VWHHP�EHUHLNEDDU�]LMQ�
In veel gevallen kan de natransporttijd met het openbaar vervoer (meestal te voet) veel korter zijn dan 
bij het gebruik van de wagen. In gebieden met hoge concentratiedichtheid en hoge werkgelegenheid is 
het vaak moeilijk om de wagen te parkeren. Het kost tijd om een parkeerplaats te vinden en vaak is die 
plaats dan nog niet voor de deur. Bovendien moet men voor dergelijke parkeerplaatsen in het centrum 
veel betalen. Als ontwerpcriteria kan worden gesteld dat halteplaatsen van de OV-diensten die ook de 
transferia bedienen, in de onmiddellijke nabijheid van sectoren met hoge werkgelegenheid liggen.  
Vanuit dit standpunt zou ruimtelijke ordening er moeten op gebaseerd zijn werkgelegenheid te 
concentreren in zones die door het openbaar vervoer rechtstreeks met voldoende kwaliteit ontsloten 
worden (A-locaties). 
 
Openbaar vervoer impliceert een bundeling van diensten op bepaalde vervoersassen. Niet alle 
bestemmingen in de stad zullen rechtstreeks bereikbaar zijn vanuit het transferium. Daardoor zal een 
tweede extra overstap eventueel overwogen moeten worden. Mensen kunnen toekomen met de snelle 
verbindingslijn waarna ze kunnen overstappen op een meer lokale stadslijn. Het komt erop neer die 
overstap zo gebruiksvriendelijk te maken. Dit stelt eisen aan het onderliggend schaalniveau. 
• korte wachttijd , voldoende hoge frequentie 
• goede informatie, overstapmogelijkheden moeten van op het transferium duidelijk zijn 
• goede toegankelijkheid, beschikbaarheid in de ruimte 
• hoge betrouwbaarheid. 
 

�������2YHULJH�FULWHULD�
 

/�� 'H�NRVWSULMV�PDJ�QLHW�YHHO�KRJHU�OLJJHQ�GDQ�GH]H�YRRU�GH�DXWRYHUSODDWVLQJ��
De kostprijs mag geen reden zijn om het transferium niet te gebruiken 
• Het parkeertarief op het transferium moet lager zijn dan in het bestemmingsgebied. Als op de 

bestemming de mogelijkheid bestaat om gratis te parkeren zullen mensen uit financiële overweging 
er voor kiezen om toch maar een plekje in de stad te zoeken. 

• De totale reiskosten van een verplaatsing via een overstappunt mogen niet hoger zijn dan de 
reiskosten van de verplaatsing volledig met de auto. Men moet er rekening mee houden dat veel 
automobilisten enkel de directe kosten mee in rekening brengen. 

• Het tarief moet éénvoudig zijn. Hierbij moet de mogelijkheid tot combi-tickets worden onderzocht. 
Men hoeft slecht éénmaal te betalen waardoor tijd en moeite worden bespaard. Men kan 
bijvoorbeeld ook korting geven op het openbaar vervoer. Ook combi - abonnementen kunnen voor 
de intensieve gebruikers veel voordeel opleveren. 

• Op sommige transferia kan het nodig zijn om het tarief aan te passen en zo ongewenst gebruik van 
de parking tegen te gaan. Het kan zijn dat er in de buurt verschillende activiteiten gevestigd zijn. 
De transferiumparking wordt dan gebruikt als bestemmingsparking voor deze activiteiten. Met een 
gepast tarief kan je dit vermijden. 
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0��&RPELQHUHQ�RYHUVWDS�PHW�FRPPHUFLsOH�DFWLYLWHLWHQ��VDWLVILHU��
Een tranferium hoeft niet enkel en alleen een overstapplaats te zijn tussen auto en openbaar vervoer. 
Het is perfect mogelijk dat er zich additionele voorzieningen zich situeren. Ten eerste kan men van de 
tijd die men moet wachten gebruik maken om kleine boodschappen te doen. Vermits de wachttijd dan 
nuttig besteed wordt, zal de ondervonden weerstand bij overstap aanzienlijk verminderen. Ten tweede 
kan men proberen het aantal autoverplaatsingen van gebruikers van het transferium te verminderen. 
Naast woon-werk-verkeer, is een groot deel van de gegenereerde verplaatsingen gerelateerd aan 
winkelen. Mensen gaan na hun werk of in het weekend naar de supermarkt en zullen hier meestal de 
wagen voor gebruiken. De wagen biedt t.o.v. het openbaar vervoer meer komfort als men winkelwaar 
moet vervoeren.  
 
Door nu commerciële activiteiten aan het transferium te koppelen, kunnen mensen wanneer ze van hun 
werk terugkomen gaan winkelen zonder daarvoor een extra verplaatsing te moeten maken. Hun auto 
staat reeds op de parking van het transferium, wat dan tevens de parking van bv. de supermarkt is. 
 
2SPHUNLQJ: Vanuit het standpunt van ruimtelijke ordening is het niet altijd aangewezen om extra 
activiteiten te genereren in het buitengebied. Men wil nog verdere versnippering van het landschap 
tegengaan.  
 
Het kan misschien wel handig zijn om transferia te lokaliseren aan bestaande commerciële centra. Het 
valt op dat vele commerciële centra zich ook aan de rand van de stad bevinden en vaak gemakkelijk 
bereikbaar zijn gemaakt voor de auto. Deze gebieden hebben zich vaak uitsluitend ontwikkeld rond het 
autowegennet en zijn vanuit het openbaar vervoersstandpunt vaak onlogische locaties. Het uitwerken 
van een transferium op deze locaties leidt dan evenzeer tot het beter bereikbaar maken van de 
winkelcentra naar het openbaar vervoer toe. Er zullen hier wel veel aanpassingen in het openbaar 
vervoersstelsel nodig zijn. 
  
 

1�� )RUPXOHUHQ�IODQNHUHQGH�PDDWUHJHOHQ��RQWPRHGLJHQ�YDQ�KHW�DXWRJHEUXLN�
:DDU�GH�DDQWUHNNLQJVIDFWRUHQ�QLHW�YROVWDDQ�
De ideale situatie zou hierin bestaan dat de huidige problemen die gekoppeld zijn aan het autogebruik 
in de stad de mensen ertoe aanzetten om gebruik te maken van een transferium. De 
kwaliteitsverbetering die een overstap van de auto naar het openbaar vervoer met zich meebrengt zal 
door de reiziger opgemerkt worden. Je kan dan stellen dat een transferium rendabel zal zijn vermits er 
voldoende reizigers zijn. Nu zullen er ook gevallen ontstaan waarbij mensen geen weet hebben van de 
kwaliteitsverbetering die ze kunnen verwachten. Voor andere mensen zal het toch nog voordeliger zijn 
om met de auto naar het werk te gaan. Die enorme stroom mensen zal dan nog altijd in de file staan en 
ook mee de file versterken. Vanuit dit standpunt kunnen maatregelen genomen worden om het 
autogebruik te ontmoedigen.  
 
2QEHUHLNEDDU�PDNHQ�VWHGHOLMN�FHQWUXP�
Één van de meest voor de hand liggende methodes om het autoverkeer in de stad terug de dringen is 
het moeilijk bereikbaar maken van stadsdelen voor autoverkeer. Men kan de leefbaarheid in de stad 
vergroten door de wegen te gaan ontwerpen vanuit het standpunt van de zwakke weggebruiker. Meer 
voetgangers- en fietserzones en waar auto’ s dan toch mogen rijden, kan je de weg zodanig ontwerpen 
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dat veel en snel verkeer vermeden wordt. Je kan doorgaand verkeer door de stad onmogelijk maken, 
zodat men vaak moet omrijden als men met de auto zijn bestemming wil bereiken.  
 
Daartegenover staat wel dat de stad per openbaar vervoer perfect bereikbaar moet zijn. Door het 
autoverkeer uit de stad te weren, kan je de ruimte die anders gebruikt werd voor grote capaciteiten 
autoverkeer gebruiken voor het aanleggen van extra infrastructuur voor het openbaar vervoer (bv. vrije 
bus en trambanen). 
 
9HUPLQGHUHQ�DDQWDO�SDUNHHUSODDWVHQ�
Zolang er voldoende parkeerplaatsen in de stad beschikbaar zijn, zullen de mensen de stad inrijden 
omdat ze toch een parking vinden. Vanuit het oogpunt van de leefbaarheid is een stad vol geparkeerde 
auto’ s niet wenselijk. Bovendien stimuleert een goede parkeergelegenheid het verkeer van en naar de 
stad, waardoor de congestie zeker zal toenemen.  
Men kan bijvoorbeeld het aantal parkings afbouwen en een andere bestemming geven. Parkings in de 
stad zijn misschien wel nodig voor de bewoners van de stad zelf. Om de leefbaarheid van de buurten 
hoog te houden, is het misschien aan te raden om enkel parkeren met bewonerskaart toe te laten. 
 
9HUKRRJGH�SDUNHHUWDULHYHQ���WROKHIILQJ�
Een ander flankerend beleid om het gebruik van transferia aan te moedigen, bestaat er in om het 
autogebruik in de stad financieel oninteressant te maken. Men moet ervoor zorgen dat de baten die de 
auto met zich meebrengt niet opweegt tegen de kosten die de auto met zich meebrengt. Er zijn 
verschillende maatregelen mogelijk. 
• verhoogde parkeertarieven in de stad 
• werkgevers in de stad ontmoedigen om hun personeel met de wagen te laten komen 
• tolheffing op invalswegen naar de stad (tijdens de spits) 
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���2QWZHUSPHWKRGLHN�YRRU�PXOWLPRGDOH�QHWZHUNHQ�
�����2QWZLNNHOLQJ�YDQ�HHQ�RYHUVWDSSXQW��
�������9HUVFKLOOHQGH�UDQGYRRUZDDUGHQ��DQGHUH�RQWZHUSHQ�
Het ontwerpen van knooppunten is een complex proces, dat slecht in regeltjes te vatten is. Als we 
ervan uitgaan dat de bestaande openbaar vervoers- en autowegenstructuur een gegeven is, komen we 
telkens verschillende randvoorwaarden tegen die niet allemaal direct te vatten zijn. Wanneer een 
ontwerp voor een overstapknooppunt uitgevoerd wordt, zal er telkens een evaluatie moeten volgen met 
een terugkoppeling om het ontwerp te optimaliseren. 
 
Multimodale knooppunten zijn vroeger op verschillende manieren ontstaan.  
• Historische groei: Deze knooppunten zijn in het verleden op een bepaalde plek terecht gekomen. 

Vaak gaat het hier om treinstations die vanaf de aanleg van de spoorlijnen zich nog altijd op 
dezelfde plek bevinden. Vaak zijn stations gerelateerd tot (woon)kernen met alle negatieve 
gevolgen voor de autobereikbaarheid. 

• Vraaggestuurde totstandkoming: dit zijn eigenlijk knooppunten die vanzelf tot stand komen. 
Mensen parkeren er uit zichzelf hun wagen en zetten de verplaatsing per openbaar vervoer verder. 

• Aanbodgestuurde totstandkoming: knooppunten die uit het overheidsbeleid ontstaan. Vanuit de 
bereikbaarsheidsproblematiek heeft de overheid zulke knooppunten ingericht. Hier is een 
weldoordachte locatiekeuze en inrichting zeer belangrijk omdat de reiziger nog van het nut van het 
knooppunt moet worden overtuigd. 

 

�������,QULFKWHQ�YDQ�HHQ�RYHUVWDSSXQW�
Alvorens een knooppunt tot stand kan komen worden verschillende deelprocessen doorlopen. 
 
,QLWLDWLHIDVH���LGHHYRUPLQJ�HQ�SUREOHHPDQDO\VH�
Alvorens we tot een ontwerp overgaan moeten we het probleem vooropstellen. Waar ligt de 
mobiliteitsproblematiek. Aan de hand van de problemen die zich stellen, worden er een aantal 
beleidsdoelstellingen geformuleerd: Wat kan de rol zijn van overstappunten? Nadien gaat men kijken 
welke oplossingen kunnen geformuleerd worden. Het is de bedoeling dat men een gestructureerde 
oplossing uitwerkt. In het verleden zijn knooppunten vaak ontwikkeld zonder globale visie. Vanaf het 
begin moeten de verschillende actoren bij het ontwerp betrokken worden. Daarbij wordt veel aandacht 
besteed aan het commitment met alle actoren. Men tracht te streven naar een win-win-situatie voor 
elke partij. Dit wil niet zeggen dat de belangen overeenkomen. De ene partij kan hier financieel 
voordeel uithalen terwijl voor de andere partij het voordeel eerder beleidsmatig ligt. 
 
2QWZHUSIDVH���XLWYRHUHQ�RQWZHUSPHWKRGLHN�
In de ontwerpfase gaat men op zoek naar een mogelijke locatie voor overstappunten. In eerste instantie 
gaat men kijken naar de herkomst- en bestemmingsgebieden van de verschillende doelgroepen. 
Uitgaande van de knelpunten in het wegennet en de beschikbaarheid van openbaar 
vervoersvoorzieningen, zal men een aantal kansrijke locaties kunnen aanduiden. 
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De methodologie13 die hierbij gevolgd zal worden, zal verder uitgebreid worden besproken in het 
paragraaf 5.4. Hierbij zal het ontwerp getoetst worden aan de verschillende ontwerpcriteria. Men moet 
de geselecteerde locatie controleren op haalbaarheid (zowel financieel als geografisch), men moet een 
prognose opstellen over het aantal gebruikers en controleren of dit alternatief geen ongewenst gebruik 
tot gevolg heeft (zie paragraaf 2.6.4). 
 
%RXZ�HQ�UHDOLVDWLH�
Onder de bouwfase verstaan we de uitvoering van het ontwerpprogramma. Naast de bouw en de 
inrichting van het transferium, kunnen er infrastructuurwerken aan het wegennet en 
openbaarvervoersnet nodig zijn. Het is belangrijk dat bij de ingebruikname alle nodige werken zijn 
uitgevoerd. Één tijdelijke slechtere verbinding omdat nieuwe verbindingen nog niet gebruiksklaar zijn, 
kan het imago van het overstappunt voor lange tijd schaden. In deze fase moet ook begonnen worden 
met de communicatie over het transferium om de automobilisten aan het idee te laten wennen dat de 
reis via het transferium een goed alternatief kan bieden. Men moet proberen het transferium van in het 
beging succesvol te laten zijn.   
 
([SORLWDWLH�HQ�HYDOXDWLHIDVH�
In de gebruiksfase zal na een korte tijd een evaluatie van de bereikte resultaten nodig zijn. In de 
meeste gevallen kan terugkoppeling naar het ontwerp nodig zijn. Deze aanpassingen kunnen gaan van 
infrastructuurwerken tot verandering van de lijnvoering. Hieronder kadert ook het beleid inzake het 
verbeteren van de doorstroming van het openbaar vervoer in het stedelijk gebied. Het kan ook 
gebeuren dat door nieuwe ontwikkelingen bepaalde overstappunten overbodig worden of worden 
vervangen door nieuwe verbindingsmiddelen.  
 

�����+HW�RQWZHUSSURFHV�

�������2QWZHUSYDULDEHOHQ�
Het ontwerpproces bestaat erin opeenvolgende ontwerpkeuzes te maken. In principe zijn er oneindig 
veel mogelijke netwerkvarianten mogelijk. Het komt erop neer een waarde te kiezen voor de 
verschillende ontwerpvariabelen die alle ontwerpaspecten van het netwerk bevatten. De gemaakte 
keuze van de ontwerpvariabelen zal dan getoetst moeten worden aan de ontwerpcriteria. Onder de 
ontwerpcriteria verstaan we de eisen die zijn opgelegd voor een succesvol transferium en die 
beschreven zijn in hoofdstuk 4. 
2QWZHUSYDULDEHOHQ�NQRRSSXQWHQ� 0RJHOLMNH�ZDDUGH�
Locatie transferium Centrum, stadsrand, buiten de stad 
Aantal knooppunten Aantal knooppunten van een bepaald type in een 

bepaald gebied 
Inpassing Bestaande kruising 

OV-halte bij autosnelweg leggen 
Autoweg naar OV-halte 

Overige : kostprijs overstap, capaciteit, lay-out  
Vervoersdiensten Alle mogelijke combinatie van autosystemen en 

openbaar vervoerssystemen 
7DEHO����RYHU]LFKW�RQWZHUSYDULDEHO�NQRRSSXQW�

                                                
13 Deze ontwerpmethodologie vormt ook de leidraad bij het ontwerp van een multimodaal transportnetwerk rond 
Antwerpen. 
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2QWZHUSYDULDEHOHQ�29�EHODQJULMN�YRRU�KHW�VXFFHV�YDQ�WUDQVIHULD�
Frequentie 
Prijs 
Haltedichtheid 
lijndichtheid 
ontwerpsnelheid 
… … … .. 

 

7DEHO����RYHU]LFKW�RQWZHUSYDULDEHOHQ�
 

�������2QWZHUSGLOHPPD¶V�
Wanneer we een optimaal netwerk willen ontwerpen moeten we rekening houden met factoren die 
elkaar tegenwerken. Een deel van de ontwerpopgave bestaat er dan ook in deze ontwerpdilemma’ s te 
onderkennen en te zoeken naar een compromisoplossing. Wanneer we kijken naar het multimodale 
netwerk zien we dat er ontwerpdilemma’ s zijn die specifiek gelden voor het net van multimodale 
knooppunten. De dilemma’ s hebben betrekking op het aantal overstappunten en de locatie van deze 
overstappunten. Andere ontwerpdilemma’ s vinden we terug in het ontwerp van openbaar 
vervoersnetwerken. We moeten dus ook een aantal uitspraken te doen over hoe het openbaar vervoer 
er zou moeten uitzien bij een netwerk van succesvolle transferia. We zullen dan ook een bepaalde 
positie in deze ontwerpdilemma’ s bij het openbaar vervoernetwerk moeten innemen. De 
ontwerpdilemma’ s die relevant zijn voor het openbaar vervoer worden behandeld in Bijlage C. 
 
 
'LOHPPD�YDQ�KHW�DDQWDO�RYHUVWDSSXQWHQ�
 
Hoe meer overstappunten er bij een stad liggen, hoe groter de kans is dat een automobilist een 
transferium of P&R-terrein op zijn weg tegenkomt. Vele knooppunten in de stad zorgen ervoor dat de 
reizigers weinig moeten omrijden. Bovendien is het makkelijk om zo de verkeersdruk te spreiden. 
De omvang van elk knooppunt is wel beperkt maar door het groter aantal knooppunten zullen de 
kosten in totaal hoger oplopen. Doordat de knooppunten minder gebruikt worden, zullen ze sneller een 
verlaten indruk geven wat het onveiligheidsgevoel in de hand werkt. Weinig knooppunten zorgen voor 
relatief veel omrijdende reizigers, maar zullen uiteindelijk goedkoper zijn. Een ander belangrijk aspect 
is de bediening door het openbaar vervoer. Meer gebruikers op één locatie, dus een grotere bundeling 
via het autowegennet, zorgen ervoor dat het draagvlak voor snel, kwaliteitsvol openbaar vervoer 
vergroot. De verbetering in rijtijd van het openbaar vervoersdeel moet de vergrote omrijtijd voor de 
auto compenseren. Bij vele kleine overstappunten kan men moeilijk een zelfde kwaliteit 
onderscheiden.  
 
Er bestaan 3 mogelijke varianten voor het aantal knooppunten. 
• Er worden transferia voorzien op strategische plaatsen aan de rand van de stad. Vaak zal men 

hiervoor overstappunten nemen aan de verschillende autosnelwegen als mogelijke locatie. Er wordt 
dan een rechtstreekse verbinding (sneltram, metro, …  ) voorzien met het stadscentrum. Door het 
beperkt aantal overstapplaatsen zal men vaak moeten omrijden en krijgen we verhoogde 
intensiteiten op de plaats van het overstappunt. (figuur 16 a) 
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• Een tweede mogelijkheid bestaat erin transferia te voorzien op alle mogelijke invalswegen. Op die 
manier is er van omrijden geen sprake. Men heeft natuurlijk wel een uitgebreider openbaar 
vervoernet nodig. De grotere spreiding zorgt voor een verminderde kwaliteit. (figuur 16 b) 

• Een laatste mogelijkheid is een variant op het tweede. In plaats van één overstappunt te voorzien, 
zijn er meerdere overstappunten vanuit een zelfde richting mogelijk. Hierbij kan de reiziger kiezen 
hoever hij met de auto de stad kan binnenrijden. Wanneer de toegangspunten door verschillende 
OV-diensten worden uitgevoerd, kan de reiziger het overstappunt kiezen naargelang zijn 
bestemming. Wanneer we dit systeem zouden moeten inrichten, hebben we te maken met een hoge 
kostprijs, het slecht benutten van de infrastructuur en een lage kwaliteit van het openbaar vervoer. 
Dit systeem is wel mogelijk in steden met een goed uitgebouwde OV-structuur. Een voorbeeld 
hiervan vinden we in de Duitse steden Hamburg en Munchen. (figuur 16 c) 

 

D����������������������������E�����������������������������F��
)LJXXU������YHUVFKLOOHQGH�FRQILJXUDWLH�3	5�ORFDWLHV�

 
 
'LOHPPD�YDQ�GH�ORFDWLHNHX]H��KHUNRPVW��RI�EHVWHPPLQJVRYHUVWDSSXQW��

�
Er zijn verschillende mogelijke locaties van transferia t.o.v. de stad mogelijk. Elk locatietype heeft zijn 
voor- en zijn nadelen. De kenmerken van de verschillende types zijn uitvoerig besproken in paragraaf 
2.4.2. De locatiekeuze valt te herleiden tot de keuze van beleidsdoelstellingen die men wil realiseren. 
Wil men zoveel mogelijk mensen bereiken, dan kiest men voor transferia aan de rand van de stad. 
Vanuit de visie om de uitstoot te beperken gaat de voorkeur ernaar uit om de reizigers bij het 
herkomstgebied op te vangen. In het laatste geval zal men om een zelfde hoeveelheid automobilisten 
te bereiken meer overstappunten moeten inrichten. Dit resulteert dan weer in een verhoogde kostprijs 
en een verlaagde verbindingskwaliteit. 
 

�����2QWZHUSPHWKRGLHN�YRRU�JURRWVWHGHOLMNH�DJJORPHUDWLHV�

�������8LWJDQJVSXQWHQ�
Het ontwikkelen van de infrastructuur voor multimodale knooppunten is altijd gebonden aan het feit 
dat 90 % van het netwerk al vast ligt [7]. De bestaande situatie vormt m.a.w. het uitgangspunt over hoe 
we het transferiumconcept het best kunnen uitwerken. Het inrichten van knooppunten heeft dan ook 
tot doel het functioneren van het bestaande netwerk te verbeteren. Met dit verbeteren bedoelen we niet 
het lokaal wegwerken van knelpunten. Op korte termijn kan dit voordelen bieden, maar op lange 
termijn zou het kunnen leiden tot inefficiënte infrastructuur. We moeten daarom multimodaliteit 
bekijken in het kader van de globale netwerkvisie. Die visie weerspiegelt het gewenste eindbeeld en 
vormt een leidraad voor het verbeteren van de bestaande situatie. Dergelijke visie is uitgewerkt in 
“ Ontwerpmethodiek voor een integraal regionaal vervoerssysteem”  [20]. De ontwerpstappen die daar 
gevolgd worden vinden we ook terug in [15]. In de verschillende basisprincipes en ontwerpstappen 
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komt de visie naar boven dat overstappunten gezien moeten worden als mogelijkheden in een groter 
geheel en niet enkel als oplossing voor lokale knelpunten. De basisprincipes, ontwerpdilemma’ s en 
ontwerpstappen die gehanteerd worden in de ontwerpmethodiek voor een integraal regionaal 
vervoerssysteem worden verder uitgewerkt in Bijlage C. 
 
Langs de andere kant zullen we van de bestaande situatie moeten uitgaan. We zullen bemerken dat niet 
alle basisprincipes en ontwerpstappen even relevant zullen zijn voor de verdere ontwerpmethodiek, 
toegepast op een grootstedelijke agglomeratie.  
 
Bij het zoeken naar een geschikte locatie zullen we bepaalde aspecten van het bestaande netwerk al in 
een vroeg stadium van het ontwerp gedetailleerd moeten bekijken. Congestie op het wegennet is een 
ontwerpparameter waar in de algemene ontwerpmethodiek geen rekening mee wordt gehouden, maar 
die essentieel is in het ontwerp van knooppunten. Het inrichten van knooppunten heeft dan ook tot 
doel het functioneren van het bestaande netwerk te verbeteren. 
 
In dat kader moet ook het opstellen van een ontwerpmethodiek voor multimodale knooppunten in 
grootstedelijke agglomeraties bekeken worden. De bestaande netwerken liggen grotendeels vast. In 
eerste instantie bestaat de taak erin om te zoeken naar de problemen in het huidige wegennet. Wanneer 
de problemen gekend zijn, kunnen we met de overstappunten een alternatief vinden voor de 
verschillende gebruikers. De ideale situatie zou hierin bestaan dat een optimaal netwerk van 
individueel en collectief vervoer rond stedelijke centra ontstaat en de verschillende vervoerssystemen 
terug hun functie optimaal kunnen uitvoeren. Zo bestaat de taak van de autosnelweg erin kernen te 
verbinden over grote afstand. De ontsluiting naar het centrum van de stad kan dan opgenomen worden 
door het openbaar vervoer. Het doorgaand verkeer zal zo minder hinder moeten ondervinden van 
congestie, veroorzaakt door grote groepen automobilisten die met de wagen de stad in willen.   
 
Vooraleer we beginnen met het formuleren van de ontwerpstappen moeten we nagaan wat de gevolgen 
zullen zijn voor de bestaande ontwerpen voor collectieve en individuele netwerken. 
Een belangrijke conclusie die Van Nes uit de analyse van hiërarchische netwerkstrukturen [7] trekt, 
houdt in dat de structuur van zowel collectieve als individuele netwerken niet door multimodaal 
vervoer wordt beïnvloed. Individuele vervoersnetwerken hebben zelfstructurerende eigenschappen die 
de hiërarchische netwerkstructuur bepalen. Het aandeel van het multimodaal vervoer is immers te 
klein om een volledige verandering van de bestaande netwerkstructuur te rechtvaardigen. 
 
Indien we ervan uitgaan dat individuele vervoersnetwerken en openbaar vervoersnetwerken op een 
juiste manier zijn ontworpen, dan zal het multimodale netwerkprobleem gereduceerd worden tot het 
zoeken van de juiste locatie. Deze visie stelt dat er voldoende overlappingspunten zijn tussen de twee 
deelsystemen ter hoogte van de overgangszone tussen stedelijk en landelijk gebied. In werkelijkheid is 
er meestal geen overgangsgebied waar congestievrije wegen samen voorkomen met snel 
stadsgewestelijk vervoer. Geschikte locaties kunnen dan enkel worden gevonden mits uitbreiding van 
bestaande openbaar vervoers- of autowegeninfrastructuur. De bestaande situatie vormt m.a.w. het 
uitgangspunt over hoe we het transferiumconcept het best kunnen uitwerken. . 
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De taak bestaat er dus niet in om een ideaal netwerk op te stellen voor alle gewenste verbindingen. We 
zullen, zoals eerder aangehaald, vertrekken van het bestaande netwerk en dan voorstellen formuleren. 
Toch moeten we kijken of de oplossingen de functionele kwaliteitsindeling van het huidige 
transportnetwerk verbeteren. Op die manier vermijden we een knelpuntbenadering waarbij we het 
probleem enkel maar verplaatsen. In deze opgave moeten we niet alle gewenste verbindingen 
beschouwen. We gaan onze aandacht vestigen op verplaatsingen van het versnipperde buitengebied tot 
in de stad. Voor verplaatsingen tussen geconcentreerde kernen gaan we ervan uit dat het openbaar 
vervoersstelsel de nodige kwaliteit biedt. Voor verplaatsingen tussen uitgestrekte gebieden volstaat het 
autosysteem.  
 
We gaan ons voornamelijk richten op het woon-werkverkeer, omdat hier de grootste moeilijkheden te 
ondervinden zijn, maar ook omdat het de meeste mogelijkheden biedt op het vlak van multimodale 
verplaatsingen. Dit leidt tot een aantal randvoorwaarden waarmee we rekening moeten houden. 
 
• Periode van de dag: de verplaatsingen worden vooral in de ochtend- en de avondspits gemaakt. 
• Grote verkeersintensiteiten: in onze ontwerpmethodiek moeten we rekening houden met de 

structurele files tijdens de ochtend en avondspits. 
• Wensen van de gebruiker: Elke doelgroep heeft zijn eigen specifieke wensen. 
• Gewenste verbindingen: Het multimodaal netwerk moet vooral gericht zijn op centra van 

werkgelegenheid. 
• Afbakening gebied: Als studiegebied beschouwen we de stedelijke agglomeratie en de omliggende 

randgemeenten. We richten ons vooral op transferia die aan de stadsrand gelegen zijn. Transferia 
bij het herkomstgebied zijn vaak gericht op bestaande spoorverbindingen en vormen een 
afzonderlijk systeem. 

 

�����2QWZHUSVWDSSHQ�YRRU�ORFDWLHNHX]H�WUDQVIHULXP�LQ�EHVWDDQGH�
VLWXDWLH�
We stellen een lijst op van opeenvolgende ontwerpopgaven, die in volgend hoofdstuk worden gebruikt 
als leidraad voor de ontwikkeling van een multimodaal netwerk rond Antwerpen 
 

67$3�����$IEDNHQHQ�YDQ�KHW�VWXGLHJHELHG�
Allereerst dient men het gebied af te bakenen waarvoor het multimodaal netwerk geschikt is. We gaan 
ons vooral richten op de woon-werk verplaatsingen naar de centrale stad. Een relevant studiegebied 
zou zijn: het ganse gebied waarin mensen wonen die met hun auto dagelijks naar de stad gaan werken. 
Op die manier beschouwen we de ganse doelgroep. Je krijgt een overzicht van alle mogelijke 
alternatieven, ook deze waarbij de overstap aan de herkomstkant gelegen is.  
Wanneer we enkel willen kijken naar de transferia aan de bestemmingskant, maakt het niet uit van 
welke gemeente de mensen komen. De verschillende invalswegen die deze mensen gebruiken zijn wel 
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van belang. We moeten dus een gebied kiezen dat groot genoeg is zodat aan de herkomstkant op de 
invalswegen nog geen vertragingen en congestie zijn opgetreden. 
 

67$3� �� �� $DQGXLGHQ� YHUVWHGHOLMNLQJVNHUQHQ�� NLH]HQ� EHVWHPPLQJVJHELHG�� DIEDNHQHQ�
KHUNRPVWJHELHG���
Een eerste belangrijke stap bestaat erin de overgang tussen stadsgewestelijk gebied en landelijk gebied 
te onderscheiden. Deze overgangszone is van belang omdat vanaf hier het autoverkeer aan kwaliteit 
verliest en het openbaar vervoer aan kwaliteit wint.  
 
$IEDNHQHQ�EHVWHPPLQJVJHELHGHQ��
In het stadsgewest zullen we op zoek gaan naar verschillende bestemmingsgebieden. Deze 
bestemmingsgebieden vormen het centrum van ons onderzoeksgebied. Als bestemmingsgebied 
kunnen de dichtere stedelijke concentraties in het ruime stadsgewest worden gekozen. Niet in elk deel 
van het stadsgewest zijn de activiteiten sterk geconcentreerd. Het stadsgewest is vaak op te delen in 
subkernen. Naast een stadskern zijn er nog andere voorsteden te vinden die versmolten zijn tot één 
grote agglomeratie. Vanuit het standpunt van het woon-werk verkeer moeten we aandacht besteden 
aan kernen met grote werkgelegenheid. We denken hier in eerste instantie aan kantoorgebouwen, maar 
ook ander sectoren zoals onderwijs, de medische sector, winkels, horeca, …  stellen veel mensen te 
werk.  Een speciaal soort attractiepolen zijn de evenementen. Omwille van de grote parkeerproblemen 
die zich bij evenementen stellen, is het handig de locatie voor concerten, sportwedstrijden, theater, 
beurzen, …  mee in de lijst van bestemmingen op te nemen. We moeten de verschillende gebieden 
onderscheiden en categoriseren naar belangrijkheid.  
 
$IEDNHQHQ�KHUNRPVWJHELHGHQ�
Herkomstgebieden zijn de verschillende plaatsen uit ons studiegebied waar de verschillende woon-
werk verplaatsingen met de auto beginnen. Naast verschillende kleinere kernen in het landelijke 
gebied hebben we te maken met ruim verspreide bebouwing. We kunnen de verschillende 
herkomstgebieden groeperen tot grotere zones. Vaak zullen de zones gegroepeerd worden naargelang 
hun ligging t.o.v. de centrale stad. We kunnen bijvoorbeeld het totale studiegebied opdelen in 
corridors die vereenvoudigd een taartpuntvorm hebben. Een andere mogelijkheid bestaat er in te 
kijken langs welke kant de mensen de stad binnenrijden als ze van een bepaald herkomstgebied 
komen. Deze laatste benadering houdt wel rekening met de beschikbare toegangswegen. 
 

67$3������=RHNHQ�QDDU�GH�JHZHQVWH�YHUELQGLQJHQ��
In deze stap wordt aangegeven welke herkomstgebieden (woonzones) in het buitengebied verbonden 
moeten worden met de verschillende bestemmingen in het centrum. De gewenste verbindingen 
worden opschreven en worden grafisch weergegeven door hart-op-hart verbindingen. We kunnen 
gebruik maken van HB-matrices voor het autowegennet. Hier selecteren we het aantal reizigers met 
een herkomstzone in het buitengebied en een bestemming in het stadscentrum.  
 

67$3������,QYHQWDULVDWLH�EHVWDDQGH�LQIUDVWUXFWXXU��:DDU�VLWXHUHQ�]LFK�GH�SUREOHPHQ"�
6HOHFWLH�YDQ�GH�LQYDOVZHJHQ�
Wanneer we de gewenste verbindingen hebben opgesteld, kunnen we kijken naar de praktijk. We 
zullen zien langs welke invalswegen de mensen in de stad proberen te raken. Iemand die verder woont 
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zal zijn reistijd proberen te verkorten door langs de autosnelweg te rijden. Iemand die dichterbij woont 
maakt gebruik van het onderliggende wegennet. We kunnen de verschillende invalswegen indelen in 
categorieën. 
 
,QYHQWDULVDWLH�YDQ�NQHOSXQWHQ�
Naast het aanduiden van de invalswegen moeten we ook nog de kwaliteit van die wegen bespreken. In 
het stedelijk gebied en op de toegangswegen treedt er congestie op waardoor de gewenste kwaliteit 
niet meer kan gehaald worden. Voor een goed ontwerp moeten we weten waar er juist congestie 
optreedt. Congestie kan ook het gevolg zijn van natuurlijke barrières (tunnels, bruggen).  
Een andere vorm van kwaliteitsvermindering op de toegangswegen doet zich voor bij doortochten. De 
toegangswegen (op een lager niveau dan de autosnelwegen) zullen door de bebouwde kom van de 
stadsrand lopen. In het slechtste geval loopt de weg door het centrum van één of meer subkernen. 
Hierdoor valt de gerealiseerde snelheid terug. We zullen dan ook de invalswegen controleren op 
moeilijke doortochten. 
Kruisingen met tangentiële verbindingen zijn een andere vorm van oponthoud. Deze drukke 
kruispunten geven vaak aanleiding tot lange wachtrijen voor de verkeerslichten. 
 
,QYHQWDULVDWLH�JHVFKLNWH�29�YHUELQGLQJHQ�
Om na te gaan of er in de bestaande situatie geen goedgelegen overstaplocaties voorkomen, moeten 
we kijken naar de beschikbare OV-structuur. We maken een inventaris van alle bestaande en geplande 
snelle regionale en stadsgewestelijke OV-lijnen. 
 

67$3�����=RHNHQ�QDDU�JHZHQVWH�WUDQVIHULXPORFDWLHV�
De relaties waarvoor een transferium een zinnige toevoeging van het bestaande vervoerssysteem is, 
zijn nu gekend. Door de selectie van invalswegen kennen we ook de locaties die logisch liggen ten 
opzichte van de te verwachten reisrichtingen.  
 
We hebben dus als criteria het infrastructuuraanbod en de regionale vervoersvraag. Hierbij kunnen we 
twee mogelijke richtingen uit. Een eerste mogelijkheid zou zijn de locatie van het transferium te laten 
samenvallen met een bestaande kruising van bijvoorbeeld een sneltram en een snelweg. Deze locatie 
valt niet altijd samen met de plaats waar reizigers de overstap het liefst zullen maken. Een tweede 
benadering vanuit de wensen van de gebruikers leidt misschien tot een totaal verschillende locatie. Het 
resultaat van beide aanpakken wordt het best bekeken waarna er een keuze zal worden gemaakt. Als 
toetssteen kunnen de locatiecriteria uit hoofdstuk 4 worden gebruikt die o.a. stellen dat men het 
transferium vlot en congestievrij moet kunnen bereiken.  
 

67$3�����'HWDLOOHUHQ�ORFDWLHNHX]H��FRPSURPLV�PHW�EHVWDDQGH�VLWXDWLH��
De ligging t.o.v. de invalswegen is slechts één van de criteria die het succes van het transferium 
bepalen. In deze stap gaan we na op welke wijze het transferium bereikbaar is vanop de doorgaande 
weg en op welke wijze het transferium door het openbaar vervoer met de stad verbonden is. Niet altijd 
bestaat de mogelijkheid dat de benodigde infrastructuren elkaar kruisen in aangewezen optimale 
gebieden. Vaak zullen extra voorzieningen nodig zijn om het knooppunt optimaal te laten 
functioneren. Deze extra voorzieningen kunnen betrekking hebben op zowel autowegeninfrastructuur 
als op openbaar vervoersdiensten. 
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Wat betreft de autobereikbaarheid zal het transferium direct gelegen moeten zijn aan een toegangspunt 
(liefst op zichtafstand). Bij snelwegen stelt zich het probleem dat door het beperkte aantal op- en 
afritten slechts een aantal locaties in aanmerking komen. In deze stap zal men de ligging aan bepaalde 
toegangspunten moeten evalueren en kijken of voldaan is aan de criteria gesteld in hoofdstuk 5 . 
Indien nodig zal men extra op- en afritten moeten creëren.  
 
In vele gevallen zal het nodig zijn om een nieuw toegangspunt tot het openbaar vervoer ter hoogte van 
het transferium aan te leggen. Dit kan gebeuren op verschillende manieren waarin een duidelijk 
onderscheid in realisatiekosten is op te merken. Het type verbinding zal een compromis zijn tussen de 
ideale, gewenste verbinding en de beschikbare openbaar vervoersinfrastructuur, waarbij de gevonden 
oplossing moet voldoen aan de ontwerpcriteria voor het openbaar vervoer. 
Mogelijke scenario’ s zijn. 
• Aanpassen van de dienstverlening van bestaande lijnen is voldoende om de gewenste kwaliteit te 

realiseren. Men denkt hierbij aan frequentieverhoging en een betere bediening van het 
overstappunt. Bussenverbindingen zijn op dit gebied flexibel 

• Combinatie van verbeterde dienstverlening en van maatregelen die een verbeterde doorstroming tot 
gevolg hebben zoals vrije busbanen op de autosnelwegen. 

• Verlengen van bestaande sneltram- of metrolijnen tot aan het transferium.  
• Inrichten van nieuwe OV-verbinding: Dit kan gaan van het inrichten van extra snelbuslijnen (over 

busstroken) tot het aanleggen van een lightrailverbinding. Op deze manier wordt er een 
rechtstreekse verbinding gerealiseerd tussen het transferium en de bestemmingspunten. 

 

67$3����6HOHFWLH�HQ�VDPHQYRHJHQ�YDQ�WUDQVIHULXPORFDWLH�
In deze stap zal een evaluatie worden gemaakt van de gevonden voorstellen. Aan de hand van de 
vervoersvraag en de financieel mogelijke oplossingen zal een prognose van het gebruik kunnen 
gemaakt worden. In de gevallen waar er sprake is van een bijzonder laag verwacht gebruik, kan het 
zinvol zijn meerdere transferia samen te voegen. Op die manier krijg je wel een stijging van het aantal 
autokilometers, maar stijgt het potentieel aan reizigers. Doordat overstappunten zijn afgevallen, zal 
een ander knooppunt wellicht extra vervoersrelaties moeten gaan bedienen. In de nieuwe situatie kan 
er wel een draagvlak zijn voor openbaar vervoer van hoge kwaliteit. 
We zullen in het kader van dit eindwerk beroep doen op het programma Transfer, een toedelingsmodel 
voor multimodale vervoerssystemen. We zullen het potentieel aan gebruikers van mogelijke locaties 
berekenen. 
 

67$3����2QWZLNNHOLQJ�WUDQVIHULXP�
Nu de locatie en bediening van het transferium vastligt, moet er nog aandacht besteed worden aan de 
zachte kwaliteitseisen. Men moet nagaan of er bijvoorbeeld voldoende bewaking kan voorzien 
worden, of er mogelijkheden zijn voor additionele voorzieningen, … .. .  
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���2QWZHUS� YDQ� HHQ� PXOWLPRGDDO� YHUYRHUVQHWZHUN�
URQG�$QWZHUSHQ�

�����6LWXDWLHVFKHWV�$QWZHUSHQ�
Structurele files in Vlaanderen concentreren zich hoofdzakelijk rond Brussel en Antwerpen. De files in 
en rond Antwerpen zijn goed voor 30% van de totale verliesuren in Vlaanderen op het hoofwegennet. 
De voornaamste oorzaak van files is een te grote vervoersvraag tijdens de spitsperiodes. Door de 
beperkte restcapaciteit en gebrek aan alternatieve routes zijn de wegen van en naar de steden ook 
gevoelig voor incidenten. Vooral de Ring en toevoerwegen kunnen de verkeersstromen tijdens de 
spitsuren nauwelijks verwerken. Dagelijks worden we geconfronteerd met files op de Ring in 
Berchem, Borgerhout, Deurne en Merksem. In het geval van de Kennedytunnel kunnen we spreken 
van een echte bottle-neck. Het is de enige echte verbinding op hoog schaalniveau tussen Linkeroever 
en het stadscentrum, waardoor tijdens de ochtenspits de file zich uitstrekt tot Kruibeke (E17). De 
andere problemen zijn gesitueerd op de andere grote toevoerwegen : E34 – E313 (file vanaf 
Wommelgem of Ranst) , E19 (file vanaf Merksem-Noord), E19 ( Craeybeckxtunnel)  en A 12 
(Bevrijdingstunnel). 
 
Naast de congestie op het snelwegennet zien we dat ook het onderliggende wegennet vele knelpunten 
bevat. We denken hier vooral aan het stedelijke hoofdwegennet. De hoofdwegen lopen radiaal naar het 
centrum, wat aanleiding geeft tot grote concentraties verkeersstromen die niet opgevangen kunnen 
worden. Bepaalde secundaire wegen kunnen ook beschouwd worden als grote invalswegen naar de 
stad. Hier kunnen zich op verschillende plaatsen problemen voordoen. Doortochten en belangrijke 
kruispunten kunnen de capaciteit van secundaire wegen drastisch reduceren. Een voorbeeld hiervan 
vinden we in Mortsel waar de N1 en de N10 samenkomen en waar opeenvolgende kruispunten zorgen 
voor hinder. Een gedetailleerd overzicht van alle invalswegen en hun knelpunten wordt gegeven in 
paragraaf 6.2 . 
 
Het accent kan verlegd worden naar alternatieve oplossingen. In eerste instantie wordt daarbij gedacht 
aan de substitutie naar het openbaar vervoer. Daar komen we tot de vaststelling dat het openbaar 
vervoer in zijn huidige hoedanigheid voor veel mensen geen volwaardig alternatief biedt. In de 
agglomeratie is het openbaar vervoernet goed uitgebouwd. In de agglomeratie zelf is er een hoge 
lijndichtheid op de meeste trajecten, is de frequentie hoog en de toegankelijkheid groot. Wanneer we 
kijken naar de verschillende verkeersproblemen, zien we dat de belangrijkste congestie zich voordoet 
op de grote toevoerwegen en het voornamelijk woon-werkverkeer betreft met als herkomstzijde het 
landelijke gebied buiten de stad. (zie figuur 17: de staafjes op de kaart geven een indicatie van het 
aantal forenzen naar Antwerpen per vervoerswijze, de kleur van de gemeente geeft het percentage aan 
van de mensen die daarvoor het openbaar gebruiken). In het landelijke gebied rond Antwerpen is de 
aanwezigheid van een directe OV-verbinding met de stad niet veelvuldig aanwezig. Bovendien is de 
reistijd van de streekbussen altijd langer dan voor de overeenkomstige autoverplaatsing. Opmerkelijk 
is dat, bij de gemeenten waar een L- of IR-trein met bestemming Antwerpen stopt, de bereidheid om 
met het openbaar vervoer te reizen wel groter is. Als we kijken naar het Antwerpse invloedgebied 
inzake woon-werkverplaatsingen (figuur 17),  zien we dat het aantal mensen dat in Antwerpen zelf 
werkt, afneemt naarmate de verplaatsingsafstand groter wordt. In het zuiden van Antwerpen is het 
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spoornetwerk dichter dan in de Kempen. Ook in de randgemeenten zien we een grotere bereidheid om 
het openbaar vervoer te gebruiken (bus, tram) 

�

Aandeel gebruik 
OV per gemeente 
in % van 
verplaatsingen 
naar antwerpen

aantal reizigers per 
gemeente per 
vervoerswijze

50 000

25 000

auto

Fiets

OV

Antwerpen

noorderkempen

waasland

mechelen aarschot

herentals

lier

antwerpse
gordel

Turnhout

st. niklaas

�
)LJXXU�����:RRQ�ZHUNYHUNHHU�$QWZHUSHQ�±�VSUHLGLQJ�RYHU�GH�YHUYRHUVZLM]HQ��%URQ>@��HLJHQ�EHZHUNLQJ��
 
Antwerpen is een zeer belangrijk knooppunt voor het vrachtverkeer. Naast nationaal en internationaal 
transit goederenvervoer (Nederland, Frankrijk, Duitsland) is er een belangrijk aandeel in het 
goederentransport afkomstig van de aan- en afvoer uit de haven. De stijging van de containertrafiek 
heeft ook een belangrijke weerslag op het hoofdwegennet. Hoewel de goederentrafiek op de weg 
regelmatiger wordt verdeeld over de gehele dag, zal deze bijdragen tot bereikbaarheidsproblemen van 
de stad Antwerpen. Voorstellen om goederen te transporteren via spoor of binnenvaart zijn 
ontoereikend om het probleem fundamenteel op te lossen. De situatieschets van de 
mobiliteitsproblematiek rond Antwerpen schept een beeld waartegen we de ontwikkeling van 
multimodale knooppunten moeten zien.  
 

�����2QGHUOLJJHQGH�UHOHYDQWH�HYROXWLHV��

�������+LVWRULVFK�SHUVSHFWLHI�YRRU�RSHQEDDU�YHUYRHU�
Het openbaar vervoersnetwerk bestaat in Antwerpen uit een historisch lijn voor lijn gegroeid tramnet. 
Dit tramnet is hoofdzakelijk radiaal gericht langs de historische invalswegen en bezit binnen de Ring 
een relatief fijnmazige structuur en buiten de Ring de uitwaaierende eigenschappen van een grofmazig 
net. Het wordt aangevuld met een net van stedelijke en streekbuslijnen in alle mogelijke richtingen. De 
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stedelijke verkeersafwikkeling werd vanaf de jaren ’ 60 steeds moeilijker ten gevolge van de steeds 
toenemende uitbreiding van het privé-wagenpark, de stijgende behoeften en de spreiding van woon- en 
werkplaats. Door de toenemende verkeersproblemen daalde de commerciële snelheid van de tram en 
daarmee het reizigersaantal. Een prémetrosysteem houdt rekening met de bestaande tramexploitatie 
waarbij de scheiding met het privé-vervoer gebeurt door ondergrondse tunnels. Wegens de hoge 
exploitatiekosten zijn de verschillende kokers laattijdig of nooit in gebruik genomen. Vandaag de dag 
is het prémetronet een belangrijke schakel in het uitbouwen van een net van snelle verbindende 
stamassen. 
 

�������2QWZLNNHOLQJHQ�RS�NRUWH�HQ�PLGGHOODQJH�WHUPLMQ�
De huidige mobiliteitsproblematiek is bedreigend voor de ganse Antwerpse agglomeratie. Om een 
antwoord te geven op deze uitdagingen werd in 1998 het Masterplan Antwerpen opgesteld. Het 
Masterplan Antwerpen voorziet tal van maatregelen om de bereikbaarheid van de stad en de haven te 
verbeteren. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar het realiseren van missing-links in het wegennet en 
het bevorderen van het openbaar vervoer, het goederenvervoer per spoor en de binnenvaart. 
 

Verbeteren van de autobereikbaarheid 

Op korte en middellange termijn worden er verschillende projecten gerealiseerd die een invloed zullen 
hebben op de autobereikbaarheid van het stadscentrum en de wijde omgeving. In het kader van dit 
eindwerk worden ze kort besproken, omdat een verbeterde autobereikbaarheid van het centrum en een 
verminderde congestie negatieve invloed zullen hebben op het welslagen van overstappunten. Door 
nieuwe schakels in het autowegennet is het mogelijk dat congestie zich op andere plaatsen zal 
ontwikkelen, waardoor de ideale locatie voor een overstappunt kan veranderen.  
 
6OXLWLQJ�ULQJ�$QWZHUSHQ���9HUEHWHUHQ�GRRUJDDQGH�YHUYRHUVVWURPHQ���YHUNHHU�QDDU�GH�KDYHQ�
Het sluiten van de Antwerpse Ring is één van de belangrijkste elementen van het Masterplan. Het 
ontlasten van de zuidelijke ring, het garanderen van de bereikbaarheid van de stad en de haven en  het 
bieden van alternatieven voor vrachtwagenvervoer zijn de belangrijkste doelstellingen die men op 
deze manier wil verwezenlijken. Het effect op de toevoerwegen naar de stad zal gunstig zijn voor het 
doorgaande verkeer en het verkeer met de haven als bestemming. Of het een positief effect zal hebben 
op het woon-werkverkeer naar de stad blijft een vraag. Doordat het transitverkeer vlotter wordt 
afgewikkeld, kan dit ook een positieve invloed hebben op de toevoerwegen. Voor de verplaatsing naar 
het centrum van de stad zal men nog steeds rekening moeten houden met congestie in het centrum.  
Congestie heeft tot gevolg dat het verkeer op de hoofdwegen wordt verdrongen naar andere periodes 
(verlengen spits) en andere vervoerswijzen (OV). Men moet ook rekening houden met deze 
verdrongen vraag die bij plaatselijke capaciteit- of reistijdverbetering deels terug bovenkomt en 
waardoor er meer verplaatsingen gegenereerd kunnen  worden. 
 
'H�/HLHQ�
Ook in het centrum van de stad is men op een aantal assen druk in de weer op de doorstroming van het 
autoverkeer te verbeteren. In eerste instantie denken we daarbij aan de hernieuwde Leien. De Leien 
vormen de grootste noordzuid hoofdas. In het noorden en het zuiden zijn de Leien rechtsreeks met de 
Ring verbonden (respectievelijk afrit Groenendaallaan en Antwerpen-centrum). Ter hoogte van de 
Nationale Bank (Frankrijklei) wordt het kruispunt van  de Leien met de invalsweg uit oostelijke 
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richting (Plantin en Moretuslei – van Eycklei) voorzien van ongelijksgrondse kruisingen met een 
verbeterde verkeersafwikkeling tot gevolg. Dergelijke maatregelen hebben zeker positieve gevolgen 
voor de doorstroming op het stedelijk hoofdwegennet. Op deze manier nodigt men de automobilisten 
uit om met de auto tot in de stad te rijden met verhoogde intensiteiten in het centrum en een verhoogde 
parkeerdruk tot gevolg. 
 

Openbaar vervoer structuur: versterken stamassen 

2SHQEDDU�YHUYRHU�YHUGULQJW�DXWRYHUNHHU�RS�UDGLDOH�DVVHQ�
Een andere tendens vinden we in het openbaar vervoer. Men zal de bestaande tramlijnen stelselmatig 
willen verlengen tot naburige randgemeenten. Vaak is de beschikbare ruimte voor deze extra 
infrastructuur beperkt. Om een hoge commerciële snelheid te waarborgen op deze langere 
verbindingen is een vrije bus- en trambaan een noodzaak. Dit gaat vaak ten koste van het aantal 
rijstroken. Dat men dit niet ongestraft kan doen zonder te voorzien in voldoende alternatieve routes 
voor het autoverkeer blijkt uit de verschillende files die ontstaan ter hoogte van de versmallingen. In 
de stad zelf worden er ook grote inspanningen gedaan om de doorstroming van het openbaar vervoer 
te verbeteren. Deze maatregelen hebben ertoe bijgedragen dat het aantal reizigers van de Lijn in 
Antwerpen  de laatste jaren sterk gestegen is. 
 

�������*HZHQVW�SDUNHHUEHOHLG��SDUNHUHQ�LQ�GH�SUDNWLMN�
Naast het feit dat belangrijke invalswegen in de stad zelf worden uitgebouwd, zien we ook dat er 
relatief veel betaalde parkeerplaatsen beschikbaar zijn onder de vorm van parkeertorens en 
ondergrondse parkings. Deze bevinden zich al bij al redelijk dicht bij de bestemmingsgebieden. De 
huidige tendens waarbij toch veel parkeerplaatsen beschikbaar zijn in  moeilijk bereikbare delen van 
de stad druist in tegen de visie die de stad heeft ontwikkeld in het Mobiliteitsplan Antwerpen [21]. Met 
het oog op het verbeteren van de leefbaarheid wil de stad een beleid opbouwen dat de selectieve 
bereikbaarheid ondersteunt. De stad Antwerpen wil in de toekomst langparkeerders zo ver mogelijk 
buiten de stadskern houden. Het liefst zou men de automobilisten die naar de stad rijden, willen 
opvangen ter hoogte van de Singel. In dat opzicht worden er geen vergunningen meer verleend voor de 
bouw van parkeertorens. De tarifering in de binnenstad varieert dan volgens de parkeerdruk. In regel 
geldt hoe dichter bij de stadskern, hoe duurder. We zien dat de grote groep langparkeerders vooral 
bestaat uit mensen die in de stad werken.  
 
Dit stelt ook eisen aan de invalswegen. Het autoverkeer mag niet verder geleid worden naar de 
duidelijke aantrekkingspunten maar moet stapsgewijs opgevangen worden. In dit scenario dienen de 
capaciteiten van de invalswegen vanaf de Singel geleidelijk afgebouwd te worden. Men hanteert de 
term uitdovende invalswegen [21]. In het centrumgebied verkiest men dan een autoluwe zone die 
enkel nog door bewoners en leveranciers toegankelijk is.  
 
Het spreekt voor zich dat het gevoerde parkeerbeleid een grote invloed heeft op het welslagen van 
multimodaal vervoer. Het huidige parkeersysteem zal er niet toe leiden dat mensen geneigd zijn om 
over te stappen. In de visie die in het mobiliteitsplan vooropgesteld wordt, is overstappen naar 
openbaar vervoer noodzakelijk om op de bestemming te raken. Het mobiliteitsplan bevat ook enkele 
vage ideeën i.v.m. overstappunten. Het zoeken naar concrete overstappunten wordt verder uitgewerkt 
in dit eindwerk. 
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De stad kan zo onderverdeeld worden in 3 zones 
• de historische autoluwe kern 
• het gebied tussen Singel en Leien 
• het gebied buiten de Ring 
 

�������.DQWRUHQ�HQ�DXWREHUHLNEDDUKHLG��GH�YHUNHHUGH�ILORVRILH�
Vanuit de gedachte om de openbare ruimte te versterken streeft men ernaar om de stedelijke kernen te 
verdichten. Één van de basisformules bestaat erin grote dichtheden aan werkgelegenheid te lokaliseren 
bij OV-knooppunten. In Antwerpen is die tendens duidelijk merkbaar.  
 
Een mooi voorbeeld zijn de nieuwe kantoorcomplexen aan het Kievitplein. Deze buurt leent zich 
uitstekend voor de vlotte bediening met het openbaar vervoer. Ten eerste is deze zone gelegen aan een 
toegangspunt van het nationale en internationale spoorwegnetwerk (centraal station). Door de 
nabijheid van de prémetro (tram) en van streekbussen (F. Rooseveltplaats) is dit gebied vanuit alle 
richtingen en op elke schaalniveau bereikbaar. De ironie ligt echter in het feit dat men in  ruime 
ondergrondse parking voor het personeel voorziet en het personeel in de betrokken bedrijven vanaf 
een bepaald directieniveau kan beschikken over een bedrijfswagen. Op die manier creëer je eerder een 
productie- en attractiepool voor autoverplaatsingen i.p.v. openbaar vervoersverplaatsingen in het 
midden van de stad. Er is nog een grote taak weggelegd om werkgevers beter te betrekken bij het 
mobiliteitsprobleem.  
 

�����7RHSDVVLQJ�RQWZHUSPHWKRGLHN�
De verschillende ontwerpstappen uit paragraaf 5.4 worden hier toegepast op Antwerpen. 
 

67$3�����$IEDNHQHQ�YDQ�KHW�VWXGLHJHELHG�
 
We willen een multimodaal netwerk voor de stad Antwerpen opstellen. De centrale stad is het centrum 
van ons studiegebied. In principe moeten we alle verplaatsingen met de stad als bestemmingsgebied 
beschouwen. Op die manier kunnen we rekening houden met alle mogelijke multimodale 
verplaatsingen. Vanuit de eigenschappen van de multimodale verplaatsing zien we dat een combinatie 
auto-openbaar vervoer vooral succesvol is bij woon-werkverkeer.  
 
We zullen moeten kijken hoeveel mensen er in de stad werken in functie van de afstand van hun 
woning tot de stad. In figuur 17 zijn per gemeente het aantal forenzen naar Antwerpen gegeven. We 
zullen vooral aandacht besteden aan deze groep automobilisten. De meeste forenzen die met de auto 
gaan werken, wonen in een straal van 15 km rond Antwerpen. We zien op de kaart (figuur 18) dat 
pendelaars uit randgemeenten uit alle mogelijke richtingen komen. Een andere grote groep pendelaars 
woont op 15 tot 30 km van de stad. Hier zijn de forenzen niet uniform verdeeld over alle richtingen. 
Ten eerste kunnen we een groot herkomstgebied onderscheiden in de Noorderkempen ( gebied tussen 
A12 Antwerpen - Bergen-op-Zoom en E34 Antwerpen-Turnhout). Een ander gebied bevindt zich ten 
zuiden van Antwerpen. Dit dichtbevolkte gebied wordt omsloten door enerzijds de natuurlijke barrière 
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Schelde-Rupel en strekt zich in zuidelijke richting uit tot Mechelen en in oostelijke richting tot Lier. 
Ook in het Waasland zien we enkele belangrijke herkomst gebieden ( St.-Niklaas, Temse, …  ). Gaan 
we verder dan deze gebieden dan zien we dat het aantal pendelaars eerder beperkt is, of dat daar de 
trein een belangrijker aandeel in de totale verplaatsingen heeft 
 
We zullen in deze studie zoveel mogelijk rekening proberen te houden met de verschillende 
herkomstgebieden om zo te kijken waar mogelijke alternatieve verbindingen voor deze mensen liggen 
op ruimere schaal. Wanneer we mogelijke overstappunten willen lokaliseren, zullen we ons beperken 
tot de echte bestemmingstransferia aan de rand van de agglomeratie. Op die manier volstaat het te 
werken met een netwerk dat een straal van 15 km rond Antwerpen omschrijft. Voor de transferia die 
verder dan 15 km van de stad verwijdert zijn, zullen we de mogelijke locaties even kort aanhalen.  
 
Voor deze studie maken we gebruik van gegevens uit een gekalibreerd verkeersmodel afkomstig van 
het Vlaams Verkeerscentrum te Wilrijk. Dit verkeers model beslaat een gebied met een straal van 
ongeveer 15 km rond de stad. Dit komt overeen met de eerste grote zone pendelaars. De overige groep 
forenzen  die buiten de straal van 15 km wonen, worden in de HB-matrix opgenomen in de speciale 
zones die de invalswegen voeden. 

15 km
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bestemminskant

Turnhout

mechelen
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herentals

�
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67$3� �� �� $DQGXLGHQ� YHUVWHGHOLMNLQJVNHUQHQ�� NLH]HQ� EHVWHPPLQJVJHELHG�� DIEDNHQHQ�
KHUNRPVWJHELHG���
 
$IEDNHQHQ�FHQWUDOH�VWDG�
Wanneer we spreken over het stadsgewest Antwerpen als aantrekkingspool voor werkgelegenheid, 
zien we dat het begrip stadsgewest niet samenvalt met de administratieve grenzen van de agglomeratie 
Antwerpen. In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is het grootstedelijk gebied Antwerpen 
omschreven als het aaneengesloten bebouwd gebied. Naast de gemeente Antwerpen14 omvat het 
grootstedelijk gebied delen van de gemeenten Aarstelaar, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, 
Mortsel, Wijnegem, Wommelgem en Zwijndrecht). Deze afbakening is belangrijk voor de 
locatiekeuze van transferia. Transferia zijn het liefst gelegen aan de rand van deze dicht, 
aaneengesloten gebied. Een andere afbakening die we moeten maken, is die van het beschouwde 
bestemmingsgebied. De buitenste delen van het grootstedelijk gebied zijn nog goed per auto 
bereikbaar. De autobereikbaarheid daalt naar mate men dichter naar het centrum gaat. In dit eindwerk 
zullen we aandacht schenken aan de werkgelegenheid die zich tussen de Ring en de Schelde bevindt. 
De specifieke bestemmingsgebieden, met name de centra met hoge werkgelegenheid, zijn gesitueerd 
op bepaalde locaties binnen het stadsgewest.  
�
,QYHQWDULVDWLH�EHVWHPPLQJVJHELHGHQ�
De specifieke bestemmingsgebieden, met name de centra met hoge werkgelegenheid zijn gesitueerd 
op bepaalde locaties binnen de stadskern15. Naast kantoren zullen we nog enkele belangrijke 
attractiepolen mee in rekening brengen.  
 

�
)LJXXU�����NDDUW�PHW�EHODQJULMNH�EHVWHPPLQJVJHELHGHQ�LQ�GH�VWDGVNHUQ��HLJHQ�EHZHUNLQJ��

�
�
                                                
14 De gemeente Antwerpen met uitzondering van de havengebieden 
15 onder stadskern verstaan we hier het gebied omsloten door de Ring ( Singel) en de Schelde 
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.DQWRRU]RQHV�
Antwerpen beschikt over 1, 65 miljoen vierkante meter kantooroppervlakte. Het is de enige grote 
kantoorstad in Vlaanderen. Van dit aantal is 88% gelegen in enkele gegroepeerde clusters.  

Centrale cluster 

• Omgeving centraal station: diamantwijk, Kievitplein : administratie, diamantsector, financiën 
• Leien en Meir: administratie, financiën,  kleinere dienstenbedrijven, justitie 

Zuidelijke cluster 

• Singel en omgeving Berchem station : voornamelijk hoofdkantoren (multinationals) 

Noordelijke cluster 

• Eilandje: havengerelateerde diensten 
 
We zullen ook rekening houden met enkele toekomstige ontwikkelingsprojecten. Het succes van P&R 
is vaak te danken aan de goede onderlinge relatie met de nieuwe stadsontwikkeling 
• verdere ontwikkeling van kantoren langs de Singel en Berchem-station 
• verdere ontwikkeling kantoren Kievitplein en diamantbuurt. 
• Nieuw Zuid 
• Eilandje 
 
 
2YHULJH�WH�VHOHFWHUHQ�ZHUNJHOHJHQKHLGV��HQ�EH]RHNVJHELHGHQ ��� �
• commerciële hart: Meir corridor 
• ziekenhuizen 
• onderwijs: universiteitsbuurt  
• Attractiepolen17 

o Sportpaleis 
o Antwerp Expo (Bouwcentrum) 
o Theaterbuurt 
o Eventueel horeca, cinema, musea, voetbalstadia 

�
�
%HVFKULMYLQJ�KHUNRPVWJHELHGHQ�
De verschillende herkomstzones voor woon-werkverkeer naar de stad Antwerpen zijn reeds 
aangehaald in stap 1. We hebben daar herkomstgebieden bekeken vanuit aantrekkingskracht van de 
stad als werkgelegenheidcentrum op de omliggende ruimte. In deze stap zullen we de 
herkomstgebieden clusteren tot deelgebieden naargelang de ligging ten opzichten van Antwerpen.  
 
 

                                                
16 Naast het feit van directe werkgelegenheid onderscheiden we hier ook een grote groep bezoekers)) 
17 Sommige attractiepolen zorgen voor grote verkeersintensiteiten op beperkt tijdstip. Lokaal ontstaan er grote 
verkeersproblemen en een onhoudbare verkeersdruk. Door bij ons ontwerp te letten op het feit dat deze 
attractiepolen rechtstreeks op het multimodale netwerk gekoppeld zijn, ontstaat de mogelijkheid bezoekers op de 
tranferia verspreid op te vangen. (eventueel met aangepaste dienstregeling) 



 

 63 

We onderscheiden de volgende deelgebieden: 
• Gebied ten noorden van de stad: gebied gelegen langs de as A12, N11 en spoorlijn Antwerpen – 

Roosendaal. (Ekeren, Stabroek, Zandvliet, Kappelen, Kalmthout, Essen) en langs de as N1 – E19 
Schoten, Brasschaat, Brecht, Wuustwezel. 

• Gebied ten oosten : gebieden gelegen langs de as  Antwerpen – Turnhout (N12 – E34) en de 
gebieden gelegen langs de as Antwerpen – Herentals (N116 – E313). 

• Gebied ten zuidoosten van Antwepen: langs de as Antwerpen – Lier (N10) ( Lier, Boechout, Hove, 
Mortsel) 

• Gebieden ten zuiden van Antwerpen : langs de as Antwerpen – Boom  en Antwerpen - Mechelen  
(Edegem, Aartselaar, Kontich, Hemiksem, Rumst, … . ) 

• Gebieden op de linkeroever van de Schelde (Zwijndrecht, Kruibeke, Beveren, Temse) 
 

67$3�����=RHNHQ�QDDU�GH�JHZHQVWH�YHUELQGLQJHQ��
 
In deze stap zullen we nagaan welke verbindingen er in werkelijkheid worden gerealiseerd. We zullen 
hiervoor een beroep doen op de herkomst-bestemmingsmatrix. Om dit verder na te gaan hebben we 
het aantal zones uit het model van Antwerpen  verminderd door zones samen te voegen. Hierbij zullen 
we echter wel een indeling maken tussen zones van herkomstgebieden in de directe gordel rond de 
stad en tussen centroïden die de invalswegen voeden aan de rand van het netwerkmodel. Op die 
manier worden de verschillende deelgebieden (richtingen) van waaruit mensen komen om te werken in 
de stad, gelijkwaardig weergegeven. De opsplitsing tussen herkomstgebieden gelegen in de gordel 
rond Antwerpen (tussen 5 en 15 km) en centroïden aan de rand van ons netwerkmodel ( > 15 km) 
wordt weergegeven door ingekleurde zones op fig. 20 (<15 km) en door centroïden aan de 
invalswegen aan de rand van het model (E19, E34-E313, E19-A12, E17 en E34). De vereenvoudiging 
helpt ons ook bij de interpretatie van de resultaten wanneer we gaan werken met Transfer.  
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We kunnen in Omnitrans de belangrijkste herkomst-bestemmingrelataties voorstellen. Wanneer we 
kijken naar de belangrijkste verbindingen, vallen meteen een paar belangrijke relaties op. Ondanks het 
feit dat Antwerpen zelf een belangrijk bestemmingsgebied is, zien we toch een groot aandeel 
doorgaand verkeer. Dit uit zich op enkel belangrijke assen. E17 naar E19 en E34 en van de E19 van 
Breda naar Brussel. We zien ook belangrijke bewegingen naar de haven vanuit het oosten (E34-E313). 
Deze verbindingen zullen we niet verder onderzoeken, maar zij geven wel een indicatie voor het 
overige verkeer op de invalswegen dat mee de file veroorzaakt. Het inrichten van overstapplaatsen kan 
mee helpen aan de ontvlechting van het verkeer. Lokaal gerichte verkeersstromen (bestemming 
Antwerpen) kunnen zo gescheiden worden van het doorgaande verkeer.  
 
In Omnitrans hebben we de zonering van het centrum aangepast aan de verschillende 
bestemmingsclusters in de stad. (zie figuur 19 kader rechtsboven). Wanneer we differentiëren naar 
afzonderlijke zones, springen enkele relaties er uit. Voor woon-werk verplaatsingen over langere 
afstand (>15 km) onderscheiden we een belangrijke stroom via de bundel E19- A12 uit de richting van 
Mechelen en een via de E17. Een dergelijke stroom naar het centrum vinden we niet voor de E34- 
E313 en de E19 (Breda). De haven is voor dit verkeer een grotere aantrekkingspool.  
Als we gaan kijken naar de herkomstgebieden in de Antwerpse gordel, zien we dat een grote stroom 
vanuit de directe stadsrand (districten) vanuit Merksem, Deurne en Hoboken naar het centrum komt. 
Het aantal relaties tussen  deze districten en het specifieke bestemmingsgebied in de stad stijgt als deze 
gebieden dichter bij elkaar zijn gelegen.  
Voor de noordelijke randgemeenten zijn de verbindingen met de noordelijke stadskern belangrijk, 
terwijl voor de zuidelijke randgemeente er eveneens een belangrijke relatie is met de zuidelijke cluster. 
 

67$3������,QYHQWDULVDWLH�EHVWDDQGH�LQIUDVWUXFWXXU�
�
6HOHFWLH�YDQ�LQYDOVZHJHQ�
 
De selectie van bestaande wegen en openbaar vervoersverbindingen gebeurt op basis van 
eigen ervaringen, gesprekken men Frank Leys (AWV Antwerpen), Roger Corbreun (De Lijn) 
en Frank Vangeel (politie Antwerpen). Er wordt ook beroep gedaan op aanwijzingen in de 
verschillende ruimtelijke Structuurplannen en in het mobititeitsplan Antwerpen. 
 

Invalswegen Hoofdwegen    Autosnelwegen (verbindingsfunctie op internationaal en Vlaams niveau) 

• A 12 Bergen-op-Zoom - Antwerpen 
• E 19  Breda – Antwerpen  
• E 34  Turnhout – Antwerpen 
• E 313 Luik – Antwerpen 
• E 19  Brussel – Antwerpen 
• A 12  Brussel – Antwerpen 
• E 17   Gent – Antwerpen 
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Belangrijke secundaire invalswegen (zie figuur 21) 

1) St. Bernardsesteenweg 
2) Boomsesteenweg ( Jan de Voslei, Jan Van Rijswijcklaan) 
3) Grote Steenweg met vertakking in  Mechelsesteenweg en Liersesteenweg 
4) Luitenant Lippenslaan – Stenenbrug – Boterlaarbaan - Herentalsebaan  
5) Turnhoutsebaan (A.V.D. Wielelei) 
6) Bredabaan met vertakking in Bredabaan en Kappelsesteenweg 
7) Noorderlaan – Ekersesteenweg 
8) Blancefloerlaan - Waaslandtunnel 

 

Alternatieve secundaire invalswegen (zie figuur 21) 

9) Bisschoppenhoflaan – Merksemsebaan als alternatief voor de Turnhoutsebaan 
10) Borsbeekbrug –Gitschotellei – Drakenhoflaan – Borsbeekstesteenweg als alernatief voor de as 

Herentalsebaan en als alternatief voor de Grotesteenweg- Liersesteenweg via 
Borsbeeksesteenweg 

11) Elisabethlei – Prins Boudewijnlaan als alternatief voor de Grotesteenweg- Mechelsesteenweg. 
12) Brechtsebaan als alternatief voor N 1 en E 19 

 
 

�
)LJXXU�����NDDUW�PHW��EHODQJULMNH�LQYDOVZHJHQ�HQ�NQHOSXQWHQ��FRQJHVWLH��NUXLVLQJHQ���HLJHQ�EHZHUNLQJ��

Stedelijke hoofdverkeerswegen 

Stedelijke hoofdverkeerswegen vormen de hoofdstructuur van het autoverkeer in de binnenstad. Aan 
de Singel vertrekken in het verlengde van de invalswegen (uit bovenstaande lijst) penetrerende assen 
tot in het centrum.  
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Het gaat om volgende assen: (zie figuur 22) 
1) Leien Noord : Noorderlaan – Amerikalei 
2) Plantin en Moretuslei – Van Eycklei – M. Henriëttalei 
3) Bundel Jan van Rijswijcklaan, G. Lemanstraat (verlengde E 19) en Mechelsesteenweg 
4) Leien Zuid : Amerikalei – Britse Lei 
5) Waaslandtunnel 
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,QYHQWDULVDWLH�YDQ�NQHOSXQWHQ�

Structurele files te wijten aan een gelimiteerde capaciteit 

Structurele files op autosnelwegen t.g.v. een te grote vervoersvraag vinden we op verschillende radiale 
en tangentiële verkeersassen. Congestie zal in de eerste plaats ontstaan aan bottlenecks zoals de 
Kennedytunnel en op knooppunten tussen twee snelwegen (knooppunt Antwerpen-Oost (Ring, E34) , 
knooppunt Antwerpen-Zuid (Ring, E19)). 
• E 17 vanaf Kruibeke 
• E 34 – E 313 vanaf Wommelgem met mogelijke file tot Ranst en Massenhoven  
• E 19 Merksem-Noord (Kleine Bareel) met mogelijke file tot St. Job-in-‘t-Goor 
• E19 en A 12 in de Craeybecktunnel en Bevrijdingstunnel 

Knelpunten op secundaire invalswegen 

Ten gevolge van moeilijke doortochten langs stedelijke subcentra, samenkomst van meerdere 
invalswegen, rijstrookreductie, belangrijke kruispunten, …  zal de werkelijke capaciteit op het 
wegennet lager liggen dan de capaciteit die men zou afleiden uit het aantal beschikbare rijstroken en 
de geldende snelheidslimieten. We moeten hiermee rekening houden wanneer we mogelijke locaties 
voor overstappunten gaan selecteren. We onderscheiden volgende knelpunten: 
 
• De tangentiële verkeersaders (Ring, Singel, R 11) rond Antwerpen hebben een belangrijke 

stroomfunctie voor het verkeer tussen de verschillende randgebieden rond het centrum. Ze verdelen 
eveneens het verkeer over de verschillende invalswegen. Ze hebben vaak prioriteit op de radiale 
verbindingen. In dat opzicht zijn kruisingen met deze tangentiële verbindingen oorzaak van 



 

 67 

openonthoud. Langs de andere kant hebben tangentiële verbindingen een belangrijke taak in het 
multimodale netwerk. Wanneer het aantal goed uitgebouwde overstappunten beperkt is kunnen ze 
het verkeer van de radiale invalswegen afleiden naar overstappunten in de buurt. De voornaamste 
knelpunten zijn omcirkeld in figuur 21. 

• Het doorgaand verkeer ter hoogte van de verschillende doortochten zou verhinderd moeten worden 
om zo de leefbaarheid in de subcentra en de voorsteden te verbeteren. De belangrijke doortochten 
hebben meestal een commerciële functie. Doorgaand verkeer wordt er opgehouden door lokaal 
verkeer (parkeerders), langzaam verkeer, leveringen, …  . De laatste jaren is er een tendens ontstaan 
om de capaciteiten in deze doortochten te verminderen door reductie van het aantal rijstroken om 
zo de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te verhogen. Dergelijke assen vinden we vooral in 
Merksem (Bredabaan), Deurne-Noord (Turnhoutsebaan), Deurne-Zuid, Mortel (Antwerpsestraat), 
Hoboken (St.-Bernardsesteenweg) en Zwijndrecht.  

 
%HVWDDQGH�EHODQJULMNH�29�OLMQHQ�
�
Bestaande OV-lijnen van het regionale en stadsgewestelijke deelsysteem zijn er primair op gericht 
hart-op-hart verbindingen te realiseren tussen verschillende kernen. Zo worden de kernen in de rand 
van de agglomeratie verbonden met het centrum en bestaat er via stop- en IR-treinen in bepaalde 
gevallen een directe verbinding tussen kernen van het buitengebied en de centrale stad. Hoewel ze in 
hun huidige hoedanigheid niet geschikt zijn om overstappunten te bedienen, kan men uitgaande van de 
bestaande infrastructuur gemakkelijker afleiden welke extra OV-verbindingen gemakkelijk aangepast 
kunnen worden en waar nieuwe infrastructuur nodig is. 

Regionale OV-diensten 

We onderscheiden volgende spoorwegverbinding met IR en L treinen.  
• Lijn 12 – Antwepen Essen 
• Lijn 15 – Antwerpen – Lier – Herentals/ Aarschot 
• Lijn 25 -  Antwerpen – Mechelen 
• Lijn 52 – Antwerpen – Boom 
• Lijn 59 – Antwerpen – St. Niklaas – Lokeren 
 
In theorie zijn alle halteplaatsen op deze lijnen potentiële overstappunten. Voor de halteplaatsen bij het 
bestemmingsgebied selecteren we Antwerpen-centraal , Berchem, Antwerpen-Zuid en Luchtbal 
(Antwerpen-Noord) 
Daarnaast worden er streekbussen ingelegd richting Zandvliet, Putte-Kapellen, Malle, Brecht, 
Wuustwezel, Lier, Herentals, Kontich, Hemiksem en Beveren. De kwaliteit van deze lijnen is niet 
toereikend om de kwaliteitseisen gesteld aan het openbaar vervoer te vervullen. We zullen deze ook 
niet meenemen als mogelijk alternatief voor de wagen. 
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Stadsgewestelijke OV-diensten. 
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Het verbindend stadsnet verzorgt de interne bediening tussen de bezoekersintensieve polen, de 
herkomstgebieden in de agglomeratie en de toegangspunten tot OV-netwerken van een hoger 
schaalniveau (HST, IC). We onderscheiden volgende assen waar de doorstroming optimaal gemaakt 
kan worden. Op deze assen beschikt men over vrije bus- en trambanen en is het mogelijk mits enkele 
aanpassingen18 een minimale gemiddelde snelheid te halen van meer dan 30 km/u. Om deze snelheid 
te garanderen, moet men er naar streven een halteafstand van ongeveer 800m te realiseren. In de 
stadskern zelf is de verbindende functie maar relatief. Deze stamassen krijgen eerder een ontsluitende 
functie. Een andere mogelijkheid bestaat erin te kiezen voor ondergrondse trajecten (prémetro).  
 
We selecteren volgende assen waarbij nog geen rekening is gehouden met de huidige dienstverlening. 
(zie figuur 23) 
 

A. F. Rooseveltplaats - Leien Zuid – St. Bernardsesteenweg (grens Hemiksem) 
B. F. Rooseveltplaats - Leien Noord – Noorderlaan (in voorontwerp) 
C. Antwerpen Centraal* – Keyserlei*– Meir* – Linkeroever* – Zwijndrecht - Melsele 
D. Antwerpen Centraal* -  Sportpaleis* – Merksem – Keizershoek 
E. Antwerpen Centraal* – Belgiëlei* - Grote steenweg – Mortstel (Oude God) 
F. Antwerpen Centraal* – Belgiëlei* – Jan Van Rijswijcklaan 

 
(* ondergrondse prémetro verbinding ) 
 
Belangrijke haltes op kruisingen van deze openbaar vervoersassen hebben een sterk structurend 
karakter. Het zijn tevens overstappunten naar het lokale stadsniveau’ s. Deze coördinatiepunten zijn 
ook halteplaatsen in de belangrijke bestemmingsgebieden (kantoorzones).  Een belangrijk knooppunt 

                                                
18 De voornaamste bron van tijdverlies vindt men ter hoogte van de gelijkvloerse kruispunten. Lussen in de vrije 
bus en trambanen zorgen ervoor dat aanrijdende trams worden gedetecteerd. Op die manier kunnen 
verkeerslichten zodanig worden beïnvloed dat trams groen licht krijgen wanneer ze het kruispunt passeren. 
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ligt ter hoogte van het Centraal station, F. Rooseveltplaats, en de prémetrostations Diamant, Opera en 
Astrid. Vanuit deze punten kunnen alle gebieden in het grootstedelijk gebied zonder overstap bediend 
worden. Vandaag de dag functioneren deze punten afzonderlijk zonder echte fysiche verbondenheid. 
Op termijn moet ernaar gestreefd worden om de overgang tussen de verschillende vervoerswijzen 
naadloos te laten verlopen. Ander belangrijke knooppunten vinden we ter hoogte van de Bolivarplaats 
– Zuidstation , De Nationale bank , de Groenplaats, harmonie (provinciehuis) en  Noorderplaats. 
 
Andere assen met vrije bus- en trambanen voldoen vaak niet aan de gestelde snelheidseisen. Zolang 
het verbindend net en het ontsluitend net over dezelfde tracés lopen, zal het op korte termijn niet altijd 
mogelijk zijn om aan de gestelde criteria te voldoen. Een dergelijk voorbeeld vinden we op de 
oostelijke as langs de Turnhoutsebaan en op de Mechelsesteenweg. 

G. F. Rooseveltplaats – Gemeentestraat – Carnotstraat – Turnhoutsebaan. 
H. Mechelsesteenweg tussen Belgiëlei en Nationale bank 

 
In het ontwerp zullen we gebruik maken van bestaande en geplande tramlijnen. Trams op deze lijnen 
rijden aan een hogere frequentie dan de buslijnen met een gelijklopend traject.  
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In stap 3 zijn we vertrouwd geraakt met de verschillende vervoerstromen die van het buitengebied naar 
het stadscentrum gerealiseerd moeten worden. In stap 4 hebben we gekeken naar de verschillende 
knelpunten die men moet passeren wanneer men de verbindingen uit stap 3 wil realiseren via het 
autowegennet.  
 
Globaal bekeken zijn er enkele duidelijke gebieden af te bakenen waar transferia gewenst zijn. (zie 
figuur 24). De zones waar P&R gewenst is, zijn in rood omcirkeld. We zullen in deze stap voor de 
verschillende deelgebieden een kort overzicht geven van de verschillende zones waar P&R 
voorzieningen mogelijk moeten zijn. We zullen die zones situeren t.o.v. de files en aangeven in 
hoeverre openbaar vervoerverbindingen mogelijk zijn. De concrete invullen van P&R locaties gebeurt 
in stap 6. 
 
 

'HHOJHELHG�WHQ�QRRUGHQ�YDQ�$QWZHUSHQ��]RQH���HQ���ILJXXU�����

Ten noorden van Antwerpen kunnen we enkele gebieden afbakenen waar verschillende invalswegen 
samenkomen en waar de congestie op het wegennet nog niet is opgetreden. We vinden zulke gebieden 
ten noorden van Merksem (zone 1 fig. 24) en op het einde van de A12 (zone 2). In het gebied ten 
noorden van Merksem komen de verschillende invalswegen vanuit de noordelijke randgemeenten 
samen. Verkeer uit Kapellen en Brasschaat zal via N11 en N1 arriveren. Op die manier kan de P&R 
voorziening gelegen zijn aan meerdere invalswegen tegelijk. Het verkeer over langere afstand (Putte, 
Stabroek, Essen, Wuustwezel) wordt best afgeleid via A12 en E19 om zo de doortochten door 
Kapellen en Stabroek te mijden. Hier overstappen betekent dat men de congestie op de ring, 
Bredabaan, Noorderlaan en Groenendaallaan kan vermijden. Het opvangen van de verkeersstroom 
voor het centrum van Merksem zorgt voor een verhoging van de leefbaarheid in het centrum van 
Merksem.  
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Wat het openbaar vervoer betreft is enkel de Bredabaan is goed voorzien van een sneltramlijn. 
Tramlijn 3 reikt echter niet ver genoeg tot in het gewenste gebied, maar heeft zijn terminus aan de 
P&R voorziening Keizershoek. De stations op de L-trein vanuit Essen zijn niet altijd gunstig gelegen 
vanuit het standpunt van de automobilist. Het station Brecht op de nieuwe treinverbinding langs de 
E19 is daarentegen wel gelokaliseerd vanuit het standpunt van de automobilist. Via Brecht zijn vlotte 
autoverbindinggen mogelijk naar Wuustwezel, Hoogstraten, Rijkevorsel en Malle. Een overstap uit de 
richting Breda (E19) behoort tot de mogelijkheden. Dit overstappunt fungeert als weide- of herkomst- 
transferium. De te realiseren snelheid ligt vrij hoog (> 120 km/u). De vraag blijft of de NMBS een 
voldoende hoge frequentie19  wil en kan waarborgen. 
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'HHOJHELHG�WHQ�RRVWHQ�YDQ�$QWZHUSHQ��]RQH�����HQ���ILJXXU�����

Vanuit het oosten is de situatie iets gedifferentieerder. De files op snelwegen en secundaire wegen 
treden op verschillende afstand van de stad op. Terwijl de file op de snelweg dagelijks een lengte heeft 
van een aantal kilometers, zien we op de secundaire wegen enkel lokaal tijdsverlies aan de kruispunten 
met de tangenten (R11) en de Singel. Daarom is een overstapplaats op de snelweg op grotere afstand 
van de  stad wenselijke (zone 3). Het tijdsverlies op het onderliggende wegennet ligt in het feit dat de 
secundaire radiale trajecten in de bebouwde kom van o.a. Deurne liggen. P&R locaties ter hoogte van 
de agglomeratierand (aan de R11) zijn wenselijk. (zone 4 en 5). 
Vanuit Antwerpen vertrekken verschillende tramlijnen naar de oostrand. We denken hierbij aan 
tramlijn 8, 11 en 24 in Deurne-Zuid en tramlijn 12 en 10 in Deurne-Noord. Geen enkele van deze 

                                                
19 Op bestaande IR en stoptreinverbindingen bedraagt is er slechts een bediening van één maal om het uur. Het 
HST – verkeer heeft absolute prioriteit. Het moet dus ook nog technisch mogelijk zijn om meerdere diensten uit 
het lagere schaalniveau te organiseren op het traject. 
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tramlijnen kan op zijn volledige traject beschikken over een vrije trambaan. Bovendien reiken de 
tramlijnen niet ver genoeg tot in de zone waar we onze overstapplaatsen willen ontwikkelen. Een 
aanpassing van de openbaar vervoersstructuur is hier gewenst. Bij de nadere bepaling van de juiste 
locatie, zullen we rekening houden met de geplande verlenging van de bestaande lijnen tot Wijnegem 
en Schilde langs de N12 en tot Wommelgem en Borsbeek (N 116). Over de juiste invulling van de 
plannen en de beoogde reistijd en frequentie is nog niets geweten. Andere kruisingen met 
spoorverbindingen vinden slechts op grotere afstand plaats. Ter hoogte van de kruising men de 
spoorlijn uit Turnhout en de E313 ligt het overstappunt Melkouwen. Ook hier is de frequentie op deze 
lijn ontoereikend.  
 

'HHOJHELHG�WHQ�]XLGRRVWHQ�YDQ�$QWZHUSHQ��]RQH���ILJXXU�����

 
Beschouwen we de as Berchem – Mortstel - Lier dan zien we dat er voor deze verbinding geen 
alternatieven bestaan via de autosnelwegen. De N 10 vormt de bissectrice tussen de E 313 naar 
Limburg en de E 19 naar Brussel. Ondanks de hogere omrijfactor zou het wenselijk zijn het woon-
werk verkeer af te leiden naar deze snelwegen. De hardnekkigste verkeersproblemen stellen zich in de 
omgeving rond Mortsel. Een zinnige transferiumlocatie vinden we dus net voor de bebouwde kom van 
Mortsel op de N10 (zone 6 fig. 24).  Tot op heden ligt er een vrije trambaan tot de terminus in Mortsel 
(Oude God), maar mogen we er toch op rekenen dat in de nabije toekomst de tramlijn zal verlengd 
worden tot in Boechout. 
 

'HHOJHELHG�WHQ�]XLGHQ�YDQ�$QWZHUSHQ��]RQH���������HQ�����ILJXXU�����

 
In de zuidrand van Antwerpen stellen zich geen noemenswaardige problemen. Op de 
hoofdinvalswegen vinden we enkel vertraging in de Craeybeckstunnel (E19) en in de 
Bevrijdingstunnel (A12) en is enkel van toepassing voor de afslaande beweging richting Ring. De 
stroom met bestemming Antwerpen ondervindt hiervan geen hinder. Ook op de secundaire 
invalswegen vinden we voldoende alternatieven met voldoende capaciteit. Ondanks de grote 
vervoersvraag zullen verkeersstromen zonder grote opstoppingen kunnen worden afgewikkeld. Deze 
brede assen penetreren tot in de zuidelijke delen van het gebied binnen de Singel en maken zo de 
zuidelijke cluster aan werkgelegenheidscentra met de auto vlot bereikbaar. Enkel de doortocht langs 
de St. Bernardsesteenweg willen we ontmoedigen. 
Hier zal de aanwezigheid van Park & Ride voorzieningen minder succes kennen. De 
verkeersproblemen beginnen pas in het centrum van de stad, waar de invalswegen samenkomen ter 
hoogte van het Albertpark en de versmalde Mechelsesteenweg die de volledige verkeersstromen 
onvoldoende kan afwikkelen. Om verkeersproblemen stadsinwaarts te reduceren moet met het verkeer 
opvangen ter hoogte van de brugpoorten aan de Singel (zone 10) of ter hoogte van de R11(zones 8 en 
9 fig. 24). De R11 die in de zuidelijke stadsrand congestievrij is kan zo de stromen opvangen en 
verdelen naar de geschikte randparkings. Met uitzondering van de tramlijn via de St. 
Bernardsesteenweg zijn geen verbindende stamlijnen aanwezig in de zuidelijke rand waar we beroep 
op kunnen doen. Een andere mogelijkheid bestaat er in gebruik te maken het spoornetwerk dat in de 
zuidelijk rand wel beter is uitgebouwd. Ook hier zijn de stations moeilijker bereikbaar met de wagen.  
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De Kennedytunnel vormt de voornaamste verbinding tussen de linker- en de rechteroever van de 
Schelde. Naast de gebruikelijk files op de E 17 staan er kleinere files op de E 34 en Blancefloerlaan ter 
hoogte van de oprit aan de E 17 vlak voor de Kennedytunnel. De moeilijkheid bestaat hierin om een 
transferiumlocatie in te richten die logisch gelegen is voor de automobilist. De automobilisten kunnen 
vroeg worden opgevangen ter hoogte van Melsele(zone 11) of men kan ze laten doorrijden tot 
linkeroever (zone 12). Op Linkeroever beschikt men over een snelle prémetroverbinding met destad. 
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In de vorige stap hebben we voor de verschillende deelgebieden een ruim deelgebied omschreven 
waar overstappunten gewenst zijn. Hier gaan we de locatie verder preciseren. We zullen ook per 
deelgebied enkele varianten voorstellen en evalueren op bijkomende aspecten: haalbaarheid, 
veiligheid, plaats in ruimtelijke ordening,…  . De ontsluiting naar het openbaar vervoer toe, biedt niet 
de gewenste kwaliteit in deze gebieden. De gevonden oplossing moet een antwoord bieden op twee 
vragen. Is deze locatie logisch gelegen voor de automobilist? En biedt het openbaar vervoer voldoende 
kwaliteit? 
 
 

'HHOJHELHG�WHQ�QRRUGHQ�YDQ�$QWZHUSHQ�

In eerste instantie zullen we een transferiumlocatie zoeken langs de autosnelwegen. Om de 
verbindende functie van de autosnelweg te waarborgen is het niet aangewezen extra op en afritten aan 
te leggen. Langs de E 19 vinden we volgende knooppunten. 
• Afrit 4 St. –Job –in’ t- Goor 
• Afrit 3 Merksem Noord (Kleine Bareel) 
• Knooppunt Antwerpen-Noord ( E 19 – A12) met afrit 13 Ekeren op A12 
• Afrit 1 Groenendaallaan 
 
De afrit in St. Job-in’ t-Goor biedt de beste garantie op congestievrije wegen. Daartegenover staat het 
feit dat men hier minder geneigd is om over te stappen, omdat men nog 10 km goed kan doorrijden. 
Door de afgelegen ligging is deze overstapplaats enkel met bussen bereikbaar. Het gebrek aan sociale 
controle zorgt ervoor dat ook op de huidige P&R voorziening weinig geparkeerde auto’ s te vinden 
zijn. 
 
De afrit ter hoogte van de Groenendaallaan is wellicht te dicht bij de stad gelegen waardoor de kans 
dat men in de file terecht komt groot is. We zullen nu de voor en nadelen bespreken van 3 varianten. 
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� 9DULDQW���
Een eerste variant bestaat erin een transferium uit te bouwen ter hoogte van de afrit Kleine Bareel. Het 
transferium moet direct aan de snelweg gelegen zijn. De voorkeur gaat  uit naar het gebruik maken van 
het bestaande op- en afrittencomplex zonder dat de transferiumgebruikers kostbare tijd verliezen op 
het kruispunt van N11 en N1. De openbare vervoersverbinding wordt gerealiseerd door het 
doortrekken van tramlijn 3 tot aan de transferiumlocatie (slechts 1 km extra tramlijn nodig). 
 

� 9RRUGHOHQ�
• Vlak naast autosnelweg  (de bestaande P&R Keizershoek is te ver van de snelweg gelegen) 
• Rechtreekse OV-verbinding met de stad via prémetro Sportpaleis-Centraal Station-Meir 
• Voldoende sociale controle (commerciële activiteiten in de omgeving) 
• Meerdere herkomstgebieden: E19, Kapellen, Brasschaat + mogelijkheid afleiden verkeer vanuit 

Ekeren en 12 naar dit transferium 
• Ontsluiting naar Merksem: het transferium kan ook verkeer met bestemming Merksem opvangen 

afkomstig uit de richting Brasschaat en Kapellen 
• Verhogen draagkracht bestaande OV-verbinding tram 3 
• Ondergronds traject in de stadskern 
 

� 1DGHOHQ�
• Extra verliestijd door passage langs centrum Merksem (kleinere halteafstand, meer gebruikers) 
• Wachttijd en mogelijkheid tot congestie op het ingewikkelde verkeersknooppunt N1 - N11 – E19 
 

Variant 1

P&R Kleine bareel

Variant 2

P&R Ekeren

Doortocht Merksem

Sportpaleis

Groenendaal

P&R P&R

Knelpunten auto

Congestie
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� 9DULDQW���
Een tweede mogelijkheid bestaat erin het overstappunt te bedienen met een stamlijn die over de 
Noorderlaan en de Leien-Noord loopt. De verbinding zou dan samenlopen met de geplande 
tramverbinding naar Ekeren. Het transferium zou gelokaliseerd zijn ter hoogte van het knooppunt 
A12- E19 en de afrit 13 Ekeren.  
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� 9RRUGHOHQ�
• Snelle verbinding Noorderlaan en Leien- Noord : nieuwe vrije trambaan met beperkte 

haltedichtheid mogelijk. 
• Verhogen draagvlak tramlijn naar Ekeren 
• Rechtstreekse verbinding noordelijke cluster van havenadministatie, cetrale cluster rond het 

centraal station en eventueel verbinden naar de zuidelijke werkgelegenheidscentra. 
• Voldoende ruimte voor bouw parkeervoorziening 
 

� 1DGHOHQ�
• Beperkte sociale controle 
• Minder voor de hand liggend wanneer je uit de richting van Breda komt met risico op congestie ter 

hoogte van het knooppunt ( = begin ring). Een afzonderlijke verzamelstrook of doelgroepenstrook 
op de snelweg kan hier een oplossing bieden. 

• Onlogische ligging voor N1 en N11: men moet eerst een stukje verbinding via  de autosnelweg 
nemen. 

• Mogelijke verliestijden OV aan kruispunten Leien. 
 
� 9DULDQW����
Een derde mogelijkheid bestaat erin beide locatie uit te werken. Vermits beide tramlijnen in de 
toekomst worden aangelegd, kan je de gebruiker de keuze laten. De tramlijn door Merksem zal eerder 
een oost-west traject door de stad volgen, terwijl de stamlijnen over de Leien een noord-zuid 
verbinding bieden. 
 

'HHOJHELHG�WHQ�RRVWHQ�YDQ�$QWZHUSHQ�

In de oostrand van Antwerpen bestaat de belangrijkste taak erin een oplossing te zoeken voor de E34- 
E313. Hier komen ook verschillende op- en afritten op de autosnelweg in aanmerking. 
• Afrit 17 : Einde Bouwdewijnsnelweg kruising met de singel  
• Afrit 18 : Rond Punt Wommelgem (R11) 
• Servicestation autosnelweg grens Wommelgem – Ranst (Q8 benzinestation en wegrestaurant) 
• Knooppunt E 34 –E313 
• Aftrit 19 (E34): Oelegem 
• Afrit 19 (E313): Massenhoven 
Een tweede taak bestaat erin alternatieven te vinden voor het verkeer op de Herentalsebaan en 
Turnhoutsebaan. 
 
� 9DULDQW���
Als we naar de dagelijkse files op de radio luisteren, klinken de namen Massenhoven en Ranst 
(Oelegem) ons bekend in de oren. Een eerste variant bestaat erin elke mogelijke file voor te blijven. In 
dat opzicht zijn de op- en afritten in Oelegem en Ranst mogelijke overstapplaatsen. We krijgen zo een 
vergelijkbare situatie met de bestaande P&R aan de afrit  Zoersel. Hier gelden dezelfde bemerkingen 
als bij de P&R in St. Job-in’ t-Goor. De parking is vaak afgelegen waardoor sociale controle moeilijk 
te realiseren is. Door de vrije busbaan die op de snelweg ligt, zal de snelbus geen extra tijd verliezen.  
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� 9RRUGHOHQ�
• De overstapplaatsen bevinden zich voor de congestie 
• Geen extra tussenhalte op autosnelweg 
• In de toekomst kan de mogelijkheid van een light-rail verbinding onderzocht worden. Een 

mogelijke oplossing zou er  in bestaan mogelijke infrastructuurwerken te laten samengaan met de 
uitbouw van het stukje Ijzeren Rijn tussen de haven en Lier en waarvan het traject parallel loopt 
met de snelweg. 
 
� 1DGHOHQ�

• Indien de  congestie niet maximaal is, is het traject met de bus niet voordeliger 
• Afgelegen gebied, gebrek aan sociale controle 
• Slechts 1 rechtstreekse bestemming, m.n. F. Rooseveltplaats 
• Geen draagvlak voor hoge frequentie aan te bieden 
• In de stad reduceert de snelheid drastisch ook al kan men gebruik maken van de vrije busbanen op 

de Turnhoutsebaan- Carnotstraat. 
 

P&R
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� 9DULDQW���
Een tweede mogelijkheid bestaat er in beroep te doen op de verschillende hoogfrequente tramlijnen. In 
de huidige ontwerpen van het Masterplan Antwerpen worden een verlenging van tramlijn 10 tot in 
Wijnegem en een verlenging van tramlijn 24 tot in Wommelgem voorgesteld. Tramlijn 12 in Deurne-
Noord, en tramlijn 8 en 11 kunnen worden verlengd over de Ruggeveldlaan waardoor ze eerder voor 
een tangentiële verbinding zullen zorgen. Met het oog op een maximale doorstroming zijn enkele 
belangrijke infrastructuurwerken vereist.  
De mogelijkheid tot ingebruikname van de ondergrondse kokers onder de Turnhoutsebaan en de 
Carnotstraat moet worden onderzocht. Dit 4,1 km lange ongebruikte ondergrondse traject biedt zo de 
mogelijkheid stadsgewestelijk snel openbaar vervoer te scheiden van het tragere lokale stadsnet dat 
gebruik maakt van bovengrondse tram- en busbanen. Van de 5 ondergrondse stations in ruwbouw kan 
er het best slechts 1 worden ingericht. Van de stations  Carnot, Drink, Zegel, Foorplein en Morkhoven 
komt het station Drink het meest in aanmerking. De halteafstand bedraagt dan de gewenste 800 m en 
de ligging t.h.v. het districtshuis weerspiegelt de centrale ligging in Borgerhout. 
Een ander compromis moet gezocht worden in de ligging van het transferium. Een parkeergarage vlak 
bij de snelweg betekent het afbuigen van het tramnet. Een andere mogelijkheid bestaat erin via 
bestaande of extra wageninfrastructuur de overstaphalte te bereiken. 
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Uitgaande van een mogelijke bediening door snelle stamlijnen lijkt een ligging van het transferium ter 
hoogte van het Rond Punt in Wommelgem (afrit 18) een haalbare kaart. Een eerste mogelijkheid 
bestaat erin het transferium te laten situeren t.h.v. het Wijnegem Shoppingcenter. De Krijgsbaan (R11) 
maakt de verbinding tussen het transferium en de autosnelweg. 
 

� 9RRUGHOHQ�
• Gecombineerd gebruik parkeergelegenheid Shoppingcenter-transferium (Shopping center is 

vragende partij voor de uitbouw van een P&R parking).  
• Garantie op goede sociale veiligheid (aanwezigheid meerder faciliteiten) 
• Goede ruimtelijke inpassing 
• Verhogen draagvlak tramlijn 10 tot Wijnegem en Schilde (huidig ontwerp volstaat) 
• Rechtsreekse ligging aan ander grote invalsweg vanuit Schilde en Wijnegem 

 
� 1DGHOHQ�

• Capaciteit op Rond Punt, Krijgsbaan en kruispunt R11 en N12 wordt meermaals overschreden met 
nodige congestie tot gevolg 

• Geen grotere verkeersstroom gewenst i.v.m. leefbaarheid aanliggende woongebieden 
• Problemen zijn te verwachten op drukke winkeldagen (Shoppingcentrum, Makro, …  ) 
• Het transferium ligt te dicht bij de stad. De kans dat congestie optreedt voor dit punt is vrij reëel.  
• Het overstappunt ligt een halve kilometer van de autosnelweg verwijderd. 
 
Omwille van de slechte bereikbaarheid door de congestie op de R11 is het aangewezen het 
overstappunt in de richting van de snelweg te lokaliseren. Deze locatie wordt verder toegelicht in de 
varianten 3 en 4.  
 
� 9DULDQW���
Vanuit AWV zijn vage plannen gemaakt om het transferium te combineren met een totale nieuwe 
inrichting voor R11 en het Rond Punt. Dit brengt enkele voordelen met zich mee, maar neemt niet weg 
dat belangrijke congestie problemen op de snelweg het succes van deze locatie zullen blijven 
hypothekeren. 
 

 

)LJXXU������YDULDQWHQ���HQ��PHW�3	5�WHU�KRRJWH�YDQ�DIULW�����URQG�SXQW���HLJHQ�EHZHUNLQJ��
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� 9RRUGHHO�
• Directe ligging op zichtafstand van de snelweg 
• Mogelijkheid tot combinatie met overstappunt uit de richting Wommelgem-Borsbeek 
• Bediening door meerdere tramlijnen (zowel aftakkingen naar tramlijn 10, 24) 
• Mogelijkheid tot bediening langs snelweg (snelbus) Voldoende gebruikers rechtvaardigen de bouw 

van een extra light-rail verbinding (inclusief prémetro) langs de snelweg.  
• Mogelijkheid tot voorziening additionele commerciële activiteiten 20 
 

� 1DGHOHQ�
• Kans op congestie voor dit knooppunt staat succes in de weg 
• Grote extra parkeerterreinen zijn niet gewenst (natuurgebied Schijnvallei) 
• Er zijn aftakkingen nodig op de geplande tramlijnen naar Wijnegem en Wommelgem. Omrijden 

van trams langs het transferium leidt tot grotere reistijden voor de overige gebruikers. Opsplitsen 
van de bediening leidt tot verlagen van de frequentie. 

 
 
� 9DULDQW���
In een volgende uitwerking van variant 3 zou men het transferium nog wel op deze plaatst laten 
liggen. Deze locatie biedt immers voordelen i.v.m. de haalbaarheid voor openbaar 
vervoerverbindingen en in verband met sociale controle. De oplossing moet gezocht worden in het 
congestievrij houden van de toegangswegen. Vanuit de omliggende gemeenten is de vraag naar een 
extra op- en afrit groot. Het verkeer van de KMO-zones in Wijnegem, Wommelgem en Ranst wordt 
nu allemaal afgeleid naar het Rond Punt, met de nodige hinder op het lokale wegennet en het 
ongewenst sluikverkeer tot gevolg. De inrichting van een nieuwe op- en afrit op de E34 is niet gewenst 
om de nodige doorstromingskwaliteit op deze as te voorzien. Een mogelijkheid bestaat er wel in om 
een aparte doelgroepenstrook aan te leggen parallel met de bestaande kruising die begint aan de 
samenkomst van E34 en E313 en die doorloopt tot voorbij het rondpunt (zie figuur 27). Op deze 
manier wordt het lokale verkeer beter gescheiden van het doorgaand verkeer. Deze doelgroepenstrook 
biedt ook de mogelijkheid om het transferium congestie vrij te bereiken. Nadelen liggen in het feit dat 
potentiële gebruikers enkele kilometer op voorhand moeten beslissen of ze het transferium zullen 
gebruiken. Deze parallelle strook mag geen mogelijkheid bieden aan het doorgaande verkeer om de 
file te omzeilen. 
 

'HHOJHELHG�WHQ�]XLGRRVWHQ�YDQ�$QWZHUSHQ�

Als men vanuit Lier naar Antwerpen wil rijden is de situatie duidelijk. Als men bereid is over te 
stappen, zal men dit willen doen voor men de bebouwde kom van Mortsel inrijdt. In Mortsel bevinden 
zich de grootste doorstromingsproblemen. Bij de heraanleg van de Antwerpsestraat is het aantal 
rijstroken teruggebracht tot één in beide richtingen. Ondanks pogingen om de verkeerslichten op de 
kruispunten op deze as positief te beïnvloeden, zien  we dat de maximale capaciteit nooit gehaald 
wordt, omdat er ergens wel andere verkeerstromen zijn (afslaande bewegingen, parkeerders, 
zebrapaden), die het doorgaand verkeer richting stad ophouden. Ook de capaciteit van de R11 is ter 
hoogte van Mortsel herleid naar 1 rijstrook in beide richtingen (50 km/u) waar op het overige deel van 

                                                
20 Het groentekraam op de carpoolterreinen aan het rond punt zorgt tot op heden voor sociale controle. Wie zien 
dan ook dat veel meer mensen geneigd zijn hun auto te parkeren op deze parking 
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het traject 2 rijstroken in beide richtingen beschikbaar zijn (70 en 90 km/u). Ter hoogte van Berchem 
biedt de Grote Steenweg wel voldoende capaciteit (2 à 3 rijstroken ; 70 km/u). Stroomafwaarts vanuit 
Mortsel doen zich dus geen verdere verkeersproblemen voor. 
 

P&R 
boechout

P&R

Doortocht 
mortsel

N 1
R11

N 1

N 10

metro

tram leien

borsbeeksesteenweg

Doortocht 
borsbeek

 

)LJXXU������3	5�YRRU�KHW�FHQWUXP�YDQ�0RUWVHO��HLJHQ�EHZHUNLQJ��
 
Een mogelijke transferiumlocatie vinden we ter hoogte van het kruispunt van de Provinciesteenweg 
(N10) en de Borsbeeksesteenweg. Op deze locatie zou ook de mogelijkheid geboden kunnen worden 
om over te stappen naar de trein. De parking aan het station van Boechout kent een hoge 
bezettingsgraad wat wijst op een grote bereidheid om over te stappen op het openbaar vervoer. 
Herlocatie van dit station zou resulteren in verminderde verkeersstromen in het centrum van Boechout. 
Hoogfrequent openbaar vervoer wordt verkregen door het doortrekken van tramlijn 15 tot deze locatie. 
Als het huidige traject van deze tramlijn behouden blijft, zien we dat zowel de zuidelijke als de 
centrale werkgelegenheidscluster en het historisch centrum snel bereikbaar zijn. Bovendien is ook het 
(winkel-)centrum van de stad Mortsel beter bereikbaar. 
 

'HHOJHELHG�WHQ�]XLGHQ�YDQ�$QWZHUSHQ�

Bij de bespreking in stap 5 is gebleken dat overstappen op ruime afstand van de stad minder succes zal 
kennen door de betere autobereikbaarheid vanuit het zuiden. Ook de mogelijkheden tot overstappen 
liggen hier minder voor de hand omwille van de afwezigheid van hoogfrequente openbare 
vervoersassen. Toch zullen we een P&R locatie op bepaalde plaatsen overwegen. Bij de uitbouw van 
het tramnet tot Kontich zal de mogelijkheid bestaan, te kunnen overstappen ter hoogte van het 
carpoolterrein aan afrit 7 op de E19. Vermits er slechts een kleine kans op congestie is op de E 19 zal 
de overeenkomstige autoverplaatsing sneller kunnen gebeuren dan met het openbaar vervoer. Een 
andere locatie voor P&R vinden we aan de samenkomst van de St.Bernardsesteenweg en R 11. Het 
verkeer dat uit de regio Hemiksem - Schelle komt, zal hier kunnen overstappen.  
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Een ander motief om over te stappen is het gebrek aan parkeerplaats op de bestemming. Vanuit dit 
opzicht moet er een volwaardig alternatief geboden worden met voldoende parkeerplaats aan de 
stadspoorten op de Singel. Ook vanuit de andere reeds besproken richtingen kan de aanwezigheid van 
parkeermogelijkheden op de Singel bijdragen tot het realiseren van een gewenst parkeerbeleid in de 
stad. Het nadeel bestaat hierin dat potentiële gebruikers van overstapvoorzieningen verder willen 
rijden tot deze binnenste gordel overstapmogelijkheden. Deze parkings kunnen ook effectief zijn 
buiten de spitsperiode wanneer er geen congestie op de invalswegen optreedt. De 
overstapmogelijkheden verder van de stad verwijderd, spreken dan minder aan. In het model zullen we 
de aanwezigheid van deze parkings meer in rekening brengen en kijken naar het gebruik ervan in de 
spitsperiode. 

P&R

P&R

P&R

Schoonselhof

Kontich

Boomsesteenweg

Singel

congestie

P&R

schelde

hoboken

wilrijk

edegem

mortsel

aartselaar

kontich

P&R

 

)LJXXU������0RJHOLMNKHGHQ�YRRU�3	5�WHQ�]XLGHQ�YDQ�$QWZHUSHQ��HLJHQ�EHZHUNLQJ��
 

'HHOJHELHG�WHQ�ZHVWHQ�YDQ�$QWZHUSHQ�

 
Ten aanzien van de congestie op de E17 is de ligging van het P&R terrein op de grens van 
Zwijndrecht en Beveren (Melsele) ideaal. Ter hoogte van afrit 16 kan men via de N419 de 
autosnelweg verlaten en doorrijden naar de terminus van tram 3. Dat de bereidheid groot is om over te 
stappen, blijkt uit de grote vraag naar parkeergelegenheid op linkeroever (zie 3.2).  
 
� 9DULDQW���
Een eerste variant bestaat erin de problemen die een mogelijk succes van P&R in Melsele 
hypothekeren weg te werken. Met een aantal ingrepen had men wel goed kunnen inspelen op de grote 
vervoersvraag. 
• Het transferium moet gelegen zijn langs de autosnelweg. Dit houdt in dat men de tramverbinding 

had moeten doortrekken tot aan de autosnelweg. 
• Garantie van voldoende sociale controle 
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• Verhogen van de frequentie door doortrekken tramlijn 2 of 15 tot aan het P&R-terrein. Door de 
verlenging van tramlijn 2 of 15 zijn is ook de zuidelijke cluster rechtstreeks bereikbaar. 

 

P&R

P&R

schelde

E 17

N70

E34
waaslandtunnel

Melsele

linkeroever

congestie

Doortocht 
Zwijndrecht

Kennedytunnel

 

)LJXXU������PRJHOLMNH�3	5�WHQ�ZHVWHQ�YDQ�$QWZHUSHQ��HLJHQ�EHZHUNLQJ��
� 9DULDQW���
Een mogelijke oplossing bestaat er ook in een transferium te bouwen op de plaats waar reeds een grote 
vervoervraag is naar overstapmogelijkheden. Een mogelijke locatie is het bedrijventerrein aan Gazet 
van Antwerpen ter hoogte van de verknoping van E17 met de Ring richting expressweg E34(A11). De 
toegankelijkheid tot het transferium uit de richting van Gent kan gerealiseerd worden door een extra 
afslagbeweging op het knooppunt (E17-Ring). Het probleem van congestie op de E 17 moet dan 
omzeild worden door de inrichting van een doelgroepstrook of een strook die de vrije afslagbeweging 
richting alternatief naar de Liefkenshoektunnel mogelijk maakt. Een dergelijke voorsorteerstrook 
bestaat vandaag de dag al en zal in de toekomst verder uitgebreid worden wanneer de Ring gesloten 
wordt langs de Oosterweelverbinding. Deze variant heeft als voordeel dat de bestaande dienstregeling 
met tram 3, 2, 5 en 15 behouden kan blijven. De tijdswinst t.o.v. Melsele bedraagt al gauw gemiddeld 
12 minuten.  

Voorsorteerstrook
(congestievrij)

 

)LJXXU�����EHWHUH�EHUHLNEDDUKHLG�3	5�OLQNHURHYHU�GRRU�YRRUVRUWHHUVWURRN��HLJHQ�EHZHUNLQJ��
 

67$3����6HOHFWLH�HQ�VDPHQYRHJHQ�YDQ�WUDQVIHULXPORFDWLH�
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In deze stap zal een evaluatie worden gemaakt van de gevonden voorstellen door een prognose te 
maken van het gebruik. In de vorige stap hebben we voor de verschillende deelgebieden verschillende 
mogelijke varianten opgesteld. Door middel van het multimodale toedelingsmodel uit Transfer, 
kunnen we kijken welke overstaplocatie effectief zal zijn op bepaalde herkomst-bestemmingsrelaties. 
Op die manier kunnen bepaalde varianten verkiesbaar zijn boven andere. De simulatie door middel 
van Transfer wordt uitvoerig besproken in hoofdstuk 7. 
 

67$3����2QWZLNNHOLQJ�WUDQVIHULXP�
Wanneer de locatie van het transferium vastligt, kan begonnen worden met de concrete inrichting van 
het transferium. In stap 6 is zijn reeds aspecten als ruimtelijke ordening en sociale controle aan bod 
gekomen als criteria die mee de locatiekeuze bepalen. Er is bv.  gesproken over bv. het al dan niet 
mogelijk zijn van additionele voorzieningen en het realiseren van sociale controle. Deze punten 
moeten in deze stap verder uitgewerkt worden. De inrichting van parkeergelegenheden en openbaar 
vervoer haltes vormt echter een studie op zich en zal niet verder behandeld worden in dit eindwerk. Er 
wordt ook veel belang gehecht aan de architectonische waarde. 
 

�����&RQFOXVLH�
Voor de verschillende deelgebieden zijn we verschillende locatiemogelijkheden tegengekomen waar 
mensen kunnen overstappen op het openbaar vervoer. De financiële haalbaarheid en de inpassing in 
ruimtelijke ordening gelden als belangrijke randvoorwaarden. In de meeste gevallen zijn kruisingen 
tussen congestievrije invalswegen en snelle stadsgewestelijke openbaar vervoerverbindingen niet te 
vinden. De voornaamste oplossing bestaat erin de snelle stamlijnen te verlengen. Bepaalde 
verlengingen zijn reeds gepland met het oog op de verbinding met een eerste gordel randgemeentes. 
Om een maximaal aantal bestemmingen vanuit de verschillende deelgebieden rechtstreeks bereikbaar 
te maken, is het niet wenselijk dat trams of bussen een eindhalte hebben in het midden van de stad. 
Men moet proberen de verschillen de tramlijnen op verschillende hoogwaardige vervoersassen te laten 
doorlopen. In het volgende hoofdstuk zal hier bij de evaluatie door middel van Transfer aandacht 
worden aan besteed. 
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���(YDOXDWLH�GRRU�PLGGHO�YDQ�7UDQVIHU��
�����7UDQVIHU��HHQ�PXOWLPRGDDO�WRHGHOLQJVPRGHO�
�������1RRG]DDN�RP�RYHUVWDSSHQ�WH�PRGHOHUHQ�
De bouw van Park and Ride (P&R) faciliteiten is een belangrijk beleidsinstrument om het autoverkeer 
in de stad te reduceren, zonder dat daarbij de bereikbaarheid van de stad in het gedrang komt. P&R 
wordt door vele beleidsmakers gezien als een mogelijke oplossing om de files in de ochtendspits weg 
te werken. Het is echter een moeilijke taak om te voorspellen hoeveel reizigers effectief gebruik zullen 
maken van de aangeboden P&R voorzieningen. De meest gebruikte vervoersmodellen kunnen het 
vervoer wel toedelen over meerdere vervoerswijzen, maar ze zijn niet in staat te werken met 
multimodale verplaatsingen. Om deze reden hebben TU Delft en TNO het programma Transfer 
ontwikkeld. Dit evenwichtsmodel biedt de mogelijkheid om een multimodaal transportsysteem te 
analyseren. Natuurlijk voorziet transfer ook de mogelijkheid om unimodale verplaatsingen te maken. 
Transfer is het eerste model in zijn soort. Het is nog niet commercieel uitgebouwd en kent nog geen 
grafische in- en uitvoer. Het kan wel worden opgevat als de aanzet tot verdere implementatie van 
multimodale verplaatsingen in huidige commerciële programma’ s vermits de mogelijkheden om over 
te stappen tussen vervoerswijzen in de toekomst zeker aan belang zullen winnen. 
 
Bij een multimodaal transportsysteem wordt er gebruik gemaakt van een hypernetwerk. Transfer biedt 
de mogelijkheid verschillende unimodale netwerken te combineren; autowegennetwerk, fietsnetwerk, 
bus- en tramnetwerk op stedelijk niveau. Op ruimere schaal kan dit worden aangevuld met 
treinverbindingen en zelfs ferry- en luchtvaartroutes. In het kader van dit eindwerk zullen we vooral 
aandacht besteden aan de combinatie van auto en stadsgewestelijk openbaar vervoer.  
Deze unimodale netwerken worden verbonden door zogenaamde transferlinks. Deze links bevatten 
specifieke informatie die met een overstap gepaard gaan, zoals de tijd die nodig is om te parkeren of 
om naar het perron te wandelen. 
 

�������:HUNLQJ�YDQ�7UDQVIHU�
Transfer is opgebouwd uit twee belangrijke onderdelen. Ten eerste een route-set generation [26] 
module en een toedelingsmodule [28]. Beide onderdelen moeten achtereenvolgens doorlopen worden. 
Ten eerste zal de route-set generator een set van mogelijke routes voor de verschillende herkomst-
bestemmingsparen genereren. Naast unimodale routes gaat men ook de mogelijkheid van multimodale 
routes na. Deze route-set wordt opgeslagen in een .txt bestand dat als invoer dient voor de eigenlijke 
toedeling. Door middel van deze gelimiteerde routeset zal de toedeling sneller kunnen gebeuren. De 
routeset geeft reeds een indicatie van de kwaliteit van bepaalde overstappen. 
 
Transfer is gebaseerd op een deterministische evenwichtstoedeling [27]. In dit geval maakt men 
gebruik van de Method of Successive Averanges (MSA) (afnemende wegingsfactoren). De routeset 
van de Routeset Generator bevat meestal een groot aantal gedeeltelijk overlappende routes. Het path-
size algoritme is geïmplementeerd om een extra weerstand in te bouwen in functie van het percentage 
overlapping met een andere route. 
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)LJXXU�����GLDJUDPPD�RSERXZ�7UDQVIHUPRGHO�>��@�
 

�������(YHQZLFKWVWRHGHOLQJ�HQ�JHEUXLN�3	5�
De weerstand en dus de reistijd is afhankelijk van de belasting op een schakel. Het eerste principe van 
Wardrop [16] is zeer belangrijk in het kader van multimodale verplaatsingen: +HW�YHUNHHU�YHUGHHOW�]LFK�
]RGDQLJ� RYHU� GH� VFKDNHOV� YDQ� HHQ� QHWZHUN� GDW� HHQ� HYHQZLFKW� RQWVWDDW� ZDDULQ� JHHQ� LQGLYLGXHOH�
YHUNHHUVGHHOQHPHU�]LMQ�UHLVZHHUVWDQG�NDQ�YHUPLQGHUHQ�GRRU�KHW�NLH]HQ�YDQ�HHQ�DQGHUH�URXWH��
 
Deze redenering ligt aan de basis voor het gebruik van P&R voorzieningen. De reiziger is geneigd 
onderweg over te stappen op het openbaar vervoer als hij hier voordeel kan uithalen. In de meeste 
gevallen komt dit neer op het verminderen van zijn reistijd. Wanneer de weerstand van een verbinding 
tot in de stad met het openbaar vervoer lager ligt, zullen meer mensen geneigd zijn om over te stappen 
naar het openbaar vervoer. Een vermindering van de verkeersintensiteiten op het wegennet leidt ook 
tot een kleinere reistijd. Op die manier ontstaat een evenwicht tussen het gebruik van de auto en het 
gebruik van het openbaar vervoer.  
 
In paragraaf 7.3 gaan we voor verschillende deelgebieden rond de stad na waar het evenwicht zich 
ergens bevindt. We zullen ook de invloed van de verschillende ontwerpvariabelen en hun effect op de 
ligging van dat evenwicht nagaan. In een laatste stap zullen we het effect van enkele flankerende 
maatregelen, zoals het effect van verhoogde parkeertarieven, bespreken.  
 
In bijlage F wordt dieper ingegaan op de werking van zowel de RSG (Route-set Generator) als van 
Transfer. 
 

�������9RRUGHOHQ�YDQ�7UDQVIHU�
Bij een traditioneel verkeersmodel zal het eigenlijke toedelingsmodel steeds voorafgaan aan een model 
voor distributie- en vervoerswijzekeuze ter bepalen van de HB-tabellen met verplaatsingen per 
vervoerswijze. In Transfer gebeurt de vervoerswijzekeuze gelijktijdig met de routekeuze (toedeling). 
 
Door middel van Transfer is het mogelijk het gebruik van P&R faciliteiten te voorspellen. Dit heeft 
vooral belang op volgende drie gebieden. 
• In het verleden is gebleken dat veel faciliteiten met goede bedoelingen zijn aangelegd, maar  in de 

praktijk werd er geen gebruik werd van gemaakt. Op deze manier werd veel geld niet nuttig 
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besteed. Transfer dient ter ondersteuning van de beleidsmakers bij het maken van belangrijke 
beslissingen t.a.v. investeringen in P&R. 

• Transfer biedt ook de mogelijkheid de effecten van mogelijk infrastructurele ingrepen te 
voorspellen. Op die manier wordt duidelijk of men de bereikbaarheid van steden het best kan 
waarborgen door de aanleg van nieuwe wegen of door de inrichting van P&R voorziening. De 
baten worden zo afgewogen tegenover de investeringen.  

• Transfer helpt bij het voorspellen van het aantal gebruikers van een bepaalde P&R locatie. Op die 
manier kan men vanaf het ontwerp inspelen op de mogelijke vraag en hierop de geboden capaciteit 
op afstellen. Zo voorkom je lege parkeergelegenheden of  overvolle trams. 

 

�����2SERXZ�YDQ�KHW�PRGHO�LQ�7UDQVIHU�

�������8LWJDQJVSXQWHQ�PRGHO�7UDQVIHU��
Zoals bij de andere toedelingsmodellen is het model in Transfer opgebouwd uit schakels (links) en 
knopen (nodes). Er worden verschillende linktypes gebruikt die gekenmerkt worden door een 
linktypenummer. De meest gebruikte soorten in dit model vinden we in volgende tabel. 
 

linkTypeNr snelheid (km/u)     

1 4 connector   

4 4 connector   

12 4 te voet   

21 0 fiets  boarding 

22 15 fiets   

24 0 fiets  alighting 

32 90-120 snelweg   

41 0 hoofdweg boarding 

42 60-70 hoofdweg   

44 0 hoofdweg alighting 

51 0 secundaire weg boarding 

52 30-60 secundaire weg 

54 0 secundaire weg alighting 

141 x bus/tram boarding 

142 x bus/tram   

143 x bus/tram dwelling 

144 x bus/tram alighting 

7DEHO������RYHU]LFKW�JHEUXLNWH�VFKDNHOV�LQ�7UDQVIHU�>��@�
Bepaalde schakels spelen hebben een soortgelijke functie in het netwerk. We onderscheiden 3 functies. 
• µQRUPDO¶� OLQNV : deze schakels representeren de eigenlijke verbindingen waarbij de volgende 

attributen van belang zijn. 
� Snelheid voor individueel vervoer 
� Afstand voor individueel vervoer 
� Extra reistijd voor individueel vervoer 
� Reistijd voor openbaar vervoer (tijd in het voertuig) 
� Kostprijs per kilometer 

• 7UDQVIHU�OLQNV : deze schakels vinden we terug bij vertrek aan de herkomstzone (boarding links) 
en bij aankomst (alighting links) aan de bestemmingszone. Ze representeren verbindingen die je te 
voet aflegt. Ze zijn ook nodig om de overstap tussen auto en openbaar vervoer voor te stellen.  
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Elke overstap bestaat in feite uit de aankomst met de auto en het vertrek met het openbaar vervoer. 
Voor transferlinks zijn volgende attributen van belang 

� Wachttijd 
� Tijd nodig voor vertrek (boarding time) 

♦ Voor individueel vervoer bv. het naar de auto toestappen 
♦ Voor collectief vervoer bv. eventueel voortransport, het naar het perron 

toestappen, kaartje kopen 
� Verliestijd bij aankomst (alighting time) 

♦ Voor individueel vervoer; bv. het zoeken naar een parkeerplaats en het wandelen 
van aan de auto naar de bestemming. 

♦ Voor collectief vervoer; bv. het afstappen en het natransport tot bij de 
bestemming. 

� Vaste kostprijs: bv. parkeerkosten, éénmalige aankoop tramticket,…   
• &RQQHFWRUV� : deze schakels verbinden de herkomst- en bestemmingszones met de overige   

schakels uit het model. Mogelijke attributen zijn 
� Tijd 
� Afstand 

 
Elke overstaplocatie wordt in Transfer voorgesteld door een voetgangersknoop. Hier komen dan de 
verschillende Transferlinks samen. Op deze wijze worden alle aspecten van de overstap ingerekend.  

�������2SERXZ�YDQ�KHW�7UDQVIHUPRGHO�YRRU�$QWZHUSHQ�
Het doel van dit hoofdstuk is om met Transfer na te gaan welke Transferiumlocaties succesvol zullen 
zijn en eventueel het reizigerspotentieel te bepalen. Het integraal overnemen van het bestaand 
gekalibreerd verkeersmodel voor Antwerpen dat ontwikkeld is door het Vlaams Verkeerscentrum in 
Wilrijk, zou na omzetting een te ingewikkeld netwerk in Transfer opleveren. De in- en uitvoer .txt 
bestanden zouden onoverzichtelijke afmetingen aannemen. Het is beter zelf een netwerk op te bouwen 
waarbij aandacht wordt geschonken aan de mogelijkheden van de Park&Ride faciliteiten. We zijn dus 
enkel geïnteresseerd in schakels van het netwerk die een mogelijke invloed zouden kunnen hebben op 
het gebruik van de overstapfaciliteiten.  
 
In eerste instantie zullen we een netwerk maken dat dicht aansluit bij de oorspronkelijke situatie. In 
verdere stappen kunnen we dan bepaalde ontwerpvariabelen van bepaalde schakels wijzigen om 
verschillende verbeteringen voor het optimaal multimodaal netwerk te evalueren. 
 

�������9HUHHQYRXGLJHQ�YDQ�KHW�PRGHO�

Reductie van het aantal zones 

Het congestievrije wegennet dat gelegen is aan het herkomstgebied moeten we niet in beschouwing 
nemen. Het volstaat met andere woorden de zones van  herkomstgebieden rechtstreeks te verbinden 
met de belangrijke invalswegen juist voor de potentiële P&R locaties. Op die manier kan het aantal 
zones (centroïden) en het aantal schakels sterk gereduceerd worden. Er wordt wel een fout gemaakt, 
omdat de herkomstzones grote afmetingen aannemen waardoor een bepaald herkomstgebied meerdere 
invalswegen zal voeden. Dit kunnen we oplossen door de centroïden te verbinden met connectors met 
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meerdere invalswegen. We gaan ervan uit dat het verkeer zich zal verspreiden over de invalswegen 
naargelang de belasting op deze invalswegen. De centroïden als voeding voor de autosnelwegen 
blijven echter wel verbonden door één enkele connector met de schakels die de snelwegen voorstellen. 
 
De centroïden van deelgebieden uit de stadsrand blijven wel behouden. We spreken hier van zones die 
de districten Merksem, Deurne, Berchem, Wilrijk en Hoboken  en de gemeente Mortsel voorstellen. 
Deze kernen liggen reeds in het gebied waar op verschillende wegen reeds congestie voorkomt en 
liggen dus binnen de buitenste gordel met P&R voorzieningen. Het behoud van deze zones is nodig 
om de verkeersafwikkeling in de stadsrand goed te kunnen voorstellen. Bovendien is het aantal 
verplaatsingen uit de stadsrand naar de stadskern van de zelfde orde als de verplaatsingen van het 
buitengebied naar de stadskern. 
 
Voor de bestemmingszones in de stad zelf selecteren we 5 locaties waar we de verplaatsingen laten 
toekomen. We onderscheiden volgende zones 
• Groenplaats : historische binnenstad 
• Rooseveltplaats: omgeving Centraal Station, diamantwijk, Kievitplein  
• Tunnelplaats: noordelijk gelegen bestemmingszones 
• Harmonie: zuidelijke cluster kantoorwijken 
• Leien: omgeving Nationale Bank, justitiepaleis 

 

 

)LJXXU������RYHU]LFKW�KHUNRPVW�HQ�EHVWHPPLQJV]RQHV�
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Beperken van de HB- matrix 

Het netwerk dat we in Transfer hebben opgesteld, is niet geschikt om alle mogelijke relaties toe te 
delen aan het netwerk. Uit de herkomst-bestemmingsmatrix halen we in eerste instantie de relaties met 
bestemming het stadscentrum. We zullen ook de doorgaande verbindingen die zorgen voor congestie 
op het hoofdwegennet in rekening brengen. Dit doen we door in elk van de 4 hoofrichtingen 1 
bestemmingszone in te voeren. Gemakkelijkshalve kunnen we die zone laten situeren ter hoogte van 
een belangrijke snelweg in die richting. De volgende tabel is gebaseerd op gegevens uit het 
verkeersmodel van Antwerpen en geeft slechts een indicatie van de omvang van het aantal 
verplaatsingen. 
 

  bestemming         

  stad west noord oost zuid totaal 

herkomst             

west 3228,101 0 3032,35 1535,155 2438,86 10234,47 

noord 3648,922 1782,58 0 5438,45 2660,325 13530,28 

oost 3500,827 1640,99 6139,57 0 3333,988 14615,37 

zuid 12643,07 1906,506 2234,323 4399,901 0 21183,8 

7DEHO�����WDEHO�PHW�KHUNRPVW�EHVWHPPLQJVUHODWLHV�
 
We zien dat de relatie met bestemming naar het stadscentrum tussen een derde en de helft van het 
aantal verplaatsingen uitmaakt. 
 
We zullen de lokale verplaatsingen niet mee in rekening brengen. Omdat we eerder met een 
macromodel van Antwerpen werken, komen deze lokale verplaatsingen niet tot hun recht. Enkel in het 
stadscentrum zullen lokale verplaatsingen een belangrijke invloed hebben op de verkeersintensiteit. 
Door het weglaten van de lokale verplaatsingen scheppen we een te positief beeld van de eventuele 
problemen in de stad. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd doordat het aantal effectieve straten 
waarlangs het verkeer zich afwikkelt in werkelijkheid groter is dan dat we in het model kunnen 
meenemen. 
 

�������2SERXZ�YDQ�KHW�PRGHO�XLW�VFKDNHO�HQ�NQRSHQ�

Selectie invalswegen. 

De selectie van een aantal invalswegen is eerder gebeurd in dit eindwerk (paragraaf 6.3 stap 4). 
Belangrijke attributen van wegen zijn de afstand, de capaciteit en de snelheid. Een indicatie van de 
capaciteit vinden we in het gekalibreerd verkeersmodel van Antwerpen. De capaciteit is afhankelijk 
van het aantal rijstroken, de snelheid en het al dan niet aanwezig zijn van verkeersvertragende 
elementen (verkeerslichten, oversteekplaatsen, … .). De snelheid in het verkeersmodel stemt niet altijd 
overeen met de toegelaten snelheid. Om consequent te blijven zullen we als de snelheid de maximum 
toegelaten snelheid mee in rekening brengen. We zijn enkel geïnteresseerd in de verkeersstromen in de 
richting van de stad, daarom zullen we voor de meeste invalswegen slecht 1 rijrichting beschouwen. 
Het voorstellen van de wegen in twee rijrichtingen zou een verdubbeling van het aantal regels in het 
invoerbestand betekenen, zonder dat het bijdraagt tot een beter resultaat. De belangrijkste invalswegen 
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met capaciteit en snelheid zoals die in het invoerbestand antwerpen.net zijn ingegeven, worden 
weergegeven in Bijlage E. 

Selectie van de stedelijke verkeerswegen 

Het succes van P&R is voor een groot deel te verklaren door de congestie op het stedelijke wegennet. 
Het is een ingewikkeld kluwen van hoofdverkeerswegen, stedelijke wijkwegen, brede lanen en 
vernauwingen. Op verschillende plaatsen kan oponthoud ontstaan. In dat opzicht volstaat het niet ons 
te beperken tot slechts 4 à 5 grote assen, maar alle belangrijke stedelijke wegen moeten  opgenomen 
worden in het model. Op plaatsen waar een belangrijke verkeersstroom  in twee richtingen wordt 
verwacht, zullen we de twee rijrichtingen in het model opnemen. Op die manier moet voor elke relatie 
van elke brugpoort aan de Singel (waar de invalsweg het stadscentrum binnenkomt) naar elk 
bestemmingsgebied binnen de stad een evidente route voorhanden zijn. Enkel op deze manier slaagt 
men erin een realistisch beeld te scheppen van de verkeersproblemen in de stad. 
 

Selectie van overige belangrijke wegen 

De files die veroorzaakt worden op de Ring en de belangrijke snelwegen naar Antwerpen, zijn slechts 
in beperkte mate het gevolg van verkeersstromen van het buitengebied naar het gebied binnen de 
Singel. Andere vervoersrelaties hebben een grotere betrokkenheid in de filevorming op de Ring. Dat 
kunnen zowel doorgaande verbindingen zijn als relaties die de haven of de ruimere stadsrand als 
bestemming hebben. Het zou dus fout zijn ons enkel op de relaties richting stadscentrum te 
concentreren bij het opstellen van het netwerk. Om die reden hebben we een aantal belangrijke 
tangenten in beide rijrichtingen mee opgenomen. Het gaat in eerste instantie om: 
• De Ring 
• De Singel 
• R11 (Krijgsbaan) 
Er zijn ook nog enkele andere belangrijke tangentiële verbindingen die voor uitwisseling van 
verkeersstromen tussen invalswegen zorgen. We denken hierbij aan de bruggen over het Albertkanaal 
(brug van de Azijn, brug Sportpaleis). Overige tangentiële verbindingen die we meenemen zijn de 
Ruggeveldlaan in Deurne, VIIe Olympiadelaan (Hoboken, Kiel) en de Fruithoflaan (Berchem). 
 

Vereenvoudigen openbaar vervoerslijnen. 

In paragraaf 6.3 hebben we een aantal openbare vervoerslijnen geselecteerd die de basis vormen van 
een snel stadsgewestelijke openbaar vervoersnet. Volgende assen werden toen naar voren geschoven 
• F. Rooseveltplaats - Leien Zuid – St. Bernardsesteenweg (grens Hemiksem) 
• F. Rooseveltplaats - Leien Noord – Noorderlaan (in voorontwerp) 
• Antwerpen Centraal* – Keyserlei*– Meir* – Linkeroever* – Zwijndrecht - Melsele 
• Antwerpen Centraal* -  Sportpaleis* – Merksem – Keizershoek 
• Antwerpen Centraal* – Belgiëlei* - Grote steenweg – Mortstel (Oude God) 
• Antwerpen Centraal* – Belgiëlei* – Jan Van Rijswijcklaan 
 
(* ondergrondse prémetro verbinding ) 
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In een volgende stap gaan we kijken hoe de dienstverlening in de praktijk op deze assen wordt 
gerealiseerd. We doen daarvoor een beroep op de huidige dienstregeling. De huidige rijtijden en 
frequentie op de stukken traject vormen de basis voor de invoer in Transfer. We zullen ook al enkele 
geplande tramlijnen mee in rekening brengen. Om de huidige situatie waarbij deze tramlijnen nog 
geen deel van het netwerk uitmaken, voor te stellen, zullen we de weerstand dermate hoog maken dat 
er geen toedeling op zal gebeuren. Pas in een latere fase wanneer we de effectiviteit van deze tramlijn 
willen testen, kunnen we berekenen welke frequentie en snelheid de nieuwe tramverbinding moet 
hebben, opdat de transferia die worden bediend door deze nieuwe lijn succesvol zullen zijn. 
 
Een gedetailleerd overzicht van de openbare vervoersverbindingen die gebruikt werden als 
uitgangspunt voor de omzetting naar een Transfer invoerbestand wordt gegeven in bijlage D. 
 
De meeste tramlijnen in Antwerpen rijden aan een basisfrequentie van 6 per uur, dus elke 10 minuten. 
In de spitsperiode wordt de frequentie opgedreven naar 8 trams per uur. We zien wel dat de 
gemiddelde operationele snelheid vrij laag ligt.  
 

Selectie OV-knopen 

Nu we weten welke openbaar vervoer schakels we zullen gebruiken, is het ook belangrijk enkele 
belangrijke OV-knopen te selecteren. We zullen niet alle haltes voorstellen in ons netwerk, maar ons 
beperken tot belangrijke knooppunten dicht bij het bestemmingsgebied. Op deze knopen moet 
overgestapt kunnen worden tussen verschillende lijnen en bestaat de mogelijkheid het 
bestemmingsgebied te bereiken. Hier vertrekken dus transferlinks. Het model is zodanig ontworpen 
dat deze knopen, de zogenaamde coördinatiepunten in de buurt liggen van de bestemmingscentroïden. 
De “ alighting links”  symboliseren het natransport. 
We onderscheiden volgende knooppunten 
• Groenplaats –Meirbrug 
• Rooseveltplaats –Opera – Centraal Station 
• Nationale bank 
• Harmonie 
• Tunnelplaats – Leien Noord 
 
Een mooi voorbeeld van dergelijk coördinatiepunt vinden we ter hoogte van het multimodale 
knooppunt Rooseveltplaats – Opera – Centraal station. Dit knooppunt wordt grafisch weergegeven in 
de volgende figuur. Voor de volledigheid hebben we de verknoping met het spoornetwerk eraan 
toegevoegd. Dit voorbeeld (figuur 34) illustreert nogmaals de manier waarop een netwerk in Transfer 
is opgebouwd. 
 
Aan de herkomst kant zullen de P&R locaties gelegen zijn aan een toegangspunt tot het 
openbaarvervoer. De overige knopen in het netwerk plaatsen we ter hoogte van de doortochten door 
randgemeenten en districten (Mortsel, Deurne, Merksem,…  ). De toegangsknopen daar stellen dan 
gewonde haltes voor. 
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)LJXXU������YRRUVWHOOLQJ�PXOWLPRGDDONQRRSSXQW�5RRVHYHOWSODDWV�LQ�7UDQVIHU�

�������3	5�ORFDWLHV�
Het model is op deze manier opgebouwd uit schakels en knopen voor zowel het wegennetwerk als het 
openbare vevoersnetwerk. De volgende stap bestaat erin de overstap tussen auto en openbaar vervoer 
mogelijk te maken. In STAP 6 van paragraaf 6.3 werden per deelgebied mogelijke transferiumlocaties 
naar voren geschoven. We zetten ze hier even op een rijtje 
 
1RRUGHOLMNH�GHHOJHELHG�
• Kleine Bareel (afrit 3 E19) 
• Afrit Ekeren-haven (knooppunt E19 – A12) 
2RVWHOLMN�GHHOJHELHG��
• Samenkomst E313 – E34 
• Rond punt Wommelgem (afrit 18 E313) 
=XLGRRVWHOLMN�GHHOJHELHG�
• Boechout (kruispunt N10 – Borsbeeksesteenweg) 
=XLGHOLMN�GHHOJHELHG�
• Schoonselhof 
• Kontich 
• Einde viaduct Wilrijk: Boomsesteenweg (kruispunt J.de Voslei -  J. Van Rijswijcklaan) 
:HVWHOLMN�GHHOJHELHG�
• Melsele 
• Linkeroever ( afrit E17) 
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Naast deze buitenste gordel van P&R locaties zullen we ter hoogte van de Singel ook P&R locaties in 
ons model voorzien. Het kan zijn dat voor mogelijke gebruikers van P&R deze te dicht bij de stad 
gelegen zijn en geen voordeel meer opleveren. Anderzijds kan het wel een alternatief bieden aan 
mensen die in de stadsrand wonen en langs secundaire stedelijke wegen de stad binnen rijden. Ook 
met het oog op het verminderen van de parkeerdruk in de binnenstad zijn deze transferiumlocaties 
gewenst. De opgave bestaat hierin te kijken welk flankerend beleid moet worden gevoerd, opdat meer 
mensen hun auto hier achterlaten. We nemen volgende overstappunten mee: 
• Groenendaal (t.h.v. afrit 1 Ring) 
• Sportpaleis  
• Turnhoutsepoort (Singel) 
• Mechelsepoort (Singel) 
• J. Van Rijswijcklaan (Singel) 
• Justitiepaleis (Singel)  
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Boarding links openbaar vervoer  

In de vertrekschakel van het openbaar vervoer (linktype 141) rekenen we de eventuele tijd in die nodig 
is als voortransport alvorens men aan de halte toekomt. Bij de transferlocaties zullen we deze tijd mee 
inrekenen in de parkinglinks. Deze link biedt ook de mogelijkheid om wachttijd mee in rekening te 
brengen. Deze wachttijd wordt automatisch berekend op basis van de frequentie. Deze wachttijd 
bedraagt de helft van het tusseninterval met een maximum van 15 min. 
We zullen voor het openbaar vervoerssysteem kiezen voor een model waar slechts 1 maal betaald 
moet worden. Dit kan het best gedaan worden aan de vertrekschakels. We geven deze schakels een 
vaste kost van 0,8 EURO mee. 

Alighting links openbaar vervoer 

Hier brengen we de natransporttij in rekening. We brengen een natransporttijd van 10 minuten in 
rekening. 

Alighting links auto 

Hier brengen we de parkeerkosten in de stad in rekening. In de historische kern en in de drukste 
zakenwijken betaalt men ongeveer 2 EURO per uur op de straat. Dit tarief komt overeen met dat van 
parkeertorens en ondergrondse parkings. Op de overige locaties betaalt men 1 EURO per uur. We 
moeten er wel rekening mee houden dat deze kosten afgewogen worden niet alleen tegen de heenrit, 
maar ook tegen de terugrit per openbaar vervoer. Bovendien beschikken veel werknemers over een 
parkeerplaats die door het bedrijf voorzien wordt. We rekenen daarom met een vaste kost van 6 EURO 
voor de omgeving Groenplaats en van 4 EURO voor de rest van de stad. Ook hier bestaat de 
mogelijkheid een extra weerstand (tijd) in te bouwen voor het natransport. We gaan ervan uit dat er 
voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn en de natransporttijd gering is. Ook op plaatsen waar 
overstappen niet evident is t.g.v. een gebrek aan parkeerplaatsen, zal een extra vaste kost worden 
aangerekend. Dit is ondermeer het geval in het centrum van Merksem, Mortsel en Deurne. 

Schakels wegennetwerk 

Er wordt een kost van 0,09 EURO per kilometer voorzien. Deze kost omvat onder meer de kosten 
voor benzine, onderhoud, enz. …  
 

�����7RHWVHQ�YDQ�KHW�PRGHO�DDQ�GH�ZHUNHOLMNKHLG�
Alvorens we het multimodaal netwerk gaan optimaliseren, controleren we eerst of het model dat is 
opgesteld, overeenkomt met de werkelijkheid. In eerste instantie kunnen we kijken of de gevonden 
gegevens overeenkomen met het verwachte resultaat. Ten tweede moeten we nagaan of de congestie 
op het wegennet goed wordt weergegeven. 
 
We zien in de tabel dat door de hoge belasting op sommige assen de snelheid daalt. In deze tabel zien 
we dat dit het geval is voor de E 313 vanaf Wommelgem en na de samenkomst van de E 19 en de A 
12 ten noorden van Antwerpen (Ring 1 Merksem) en in de Kennedytunnel. Vanuit Brussel is er zoals 
verwacht geen hinder. De snelheden op de Ring liggen wel vrij hoog in ons model. Dit komt omdat 
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invalswegen 
  

berekende  
snelheid 
(km/u) 

intensiteit 
 (voertuigen/ 
 Uur) 

cap.  
  
  

I/C 
  
  

E17 - kennedytunnel 45,84 8097,82 6300 1,29 

E19 Brussel 96,44 3891,72 6300 0,62 

E313 Hasselt 42,22 8270,66 6300 1,31 

RING 1 Merksem  29,83 9039,05 6300 1,43 

RING 1 BERCHEM 93,1 7605,51 10000 0,76 

RING 2 BERCHEM 69,37 8030,21 9000 0,89 

            

Waaslandtunnel 11,01 1449,55 1500 0,97 

Rijnkaai   59,03 872,91 1700 0,51 

Noorderlaan 61,38 2231,62 5000 0,45 

Schijnpoort 40 171,62 2400 0,07 

Bisschoppenhoflaan 36,48 2784,77 3400 0,82 

Turnhoutsepoort 3,46 1183,21 1200 0,99 

Plantinpoort 29,98 2058,17 3000 0,69 

Borsbeekpoort 18,41 950,11 1200 0,79 

Mechelsepoort 10 3526,56 3000 1,18 

G. lemanstraat 41,93 1291,43 3000 0,43 

Legrellelaan 33,87 1008,6 1600 0,63 

J.vanRijswijcklaan 41,78 1304,29 3000 0,43 

Leienzuid   32,57 3244,75 5000 0,65 

kaaien   29,18 1185,73 1700 0,7 

7DEHO������RYHU]LFKW�EHODVWLQJ�EHODQJULMNH�ZHJHQ�LQ�KHW�PRGHO�
 
 
een groot deel van het verkeer  toegedeeld is over de andere tangenten. Het model in Transfer houdt 
immers geen rekening met de aanwezigheid van kruispunten, waardoor alternatieve routes over 
secundaire wegen ook zwaar belast worden. Deze afwijking op de tangentiële verbindingen 
beïnvloeden slechts in mindere mate het resultaat. 
Een vergelijking van deze gegevens met tellingen (over periode 24u)[30] bevestigen de onderlinge 
verschillen tussen invalswegen. Ook in de tellingen zijn de Leien, de Plantin en Moretuslei en de 
Mechelsesteenweg de belangrijkste invalswegen. 
 
Voor het gebruik van het openbaar vervoer mogen we geen te extreme waarden berekenen. Het aantal 
gebruikers van P&R is immers gering. Het door het model berekend aantal gebruikers van P&R 
voorzieningen komt overeen met het huidig aantal gebruikers. Er bestaan echter geen concrete cijfers 
over het gebruik van de P&R voorziening , toch kunnen we een eerste indicatie geven aan de hand van 
een schatting van het aantal geparkeerde auto’ s en de bezetting van bus of tram.  
 
De reizigersaantallen in tabel 13 zijn gegevens per uur en zijn geldig voor de spitsperiode (7u00 – 
10u00) We zien enkele duidelijk locatie die er uit springen. We zien dat het potentieel van Melsele in 
de huidige situatie vrij hoog. Er wordt evenwel geen rekening gehouden met psychologische factoren 
zoals veiligheid en het feit dat Melsele een eind van de autosnelweg ligt. In de praktijk zien we een 
verschuiving van gebruikers van Melsele naar Linkeroever, waar niet echt een grote P&R voorziening 
is ingericht. Deze hoge aantallen zijn goed door het openbaar vervoer te verwerken. De totale 
aangeboden capaciteit op Linkeroever bedraagt immers 30 (aantal trams per uur) x 200 (capaciteit 
hermelijntram) = 6000 mensen per uur. 
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P&R locatie nr. parkinglink aantal gebruikers 

    per uur (spits) 

MELSELE 27 410 

LINKEROEVER 26 270,18 

GROENENDAAL 388 0 

EKEREN 390 0 

Keizershoek (kl. Bareel) 393 10 

MERKSEM 395 0 

SPORTPALEIS 397 219,66 

DEURNE 399 46,25 

SILSBURG SINGEL 401 0 

ROND PUNT 403 0 

SINGEL 405 0 

BOECHOUT MORTSEL 407 0 

MORTSEL 409 295,57 

MECHELSEPOORT 411 486,07 

ZWAANTJES 413 0 

SCHOONSELHOF 415 0 

JAN DE VOS 417 142,12 

SINGEL ZUID 419 0 

JUSTITIEPALEIS ZUID 421 0 

KONTICH 424 0 

7DEHO������RYHU]LFKW�JHEUXLNHUV�3	5�YROJHQV�KHW�PRGHO�LQ�GH�KXLGLJH�VLWXDWLH�
 
Het bestaande P&R terrein in Merksem (Keizershoek) kent slechts een laag gebruik wat resulteert in 
amper een tiental gebruikers per uur. Voorts zien we dat er langs de N1 Mortsel-Berchem een groot 
potentieel is. Deze hoge cijfers worden in de praktijk niet gehaald, omdat er geen ingerichte  P&R 
parkings zijn en het aantal plaatsen beperkt is tot het aantal plaatsen op straat. Bij de overige 
overstapplaatsen is, zoals in de praktijk, het aantal overstappers klein of onbestaande. 
 

�����(YDOXDWLH�YDQ�PRJHOLMNH�3	5�ORFDWLHV�
In deze paragraaf gaan we voor de verschillende deelgebieden in verschillende richtingen na welke 
inspanning moet worden geleverd opdat we in dat deelgebied ten minste één succesrijke P&R locatie 
kunnen uitbouwen. We zullen eerst de deelgebieden afzonderlijk beschouwen, waarna we een keuze 
maken voor locatie, snelheid, frequentie, traject OV, enz.. In een latere fase zullen we deze keuze 
combineren in een geoptimaliseerd netwerk voor de ganse stad. De resultaten zullen lichtjes 
verschillen van de resultaten voor de deelgebieden apart, omdat verschillende P&R locaties elkaar 
zullen beïnvloeden. We hebben gebruik gemaakt van een herkomst-bestemmingsmatrix voor de 
ochtendspits waarbij de reizigersstromen per uur worden gegeven. De resultaten die de 
gebruikersaantallen weergeven, stellen daarom het aantal gebruikers per uur voor tijdens de 
ochtendspits. Het totale potentieel bekomt men door dit aantal te vermenigvuldigen met de duur van 
de ochtendspits. 

'HHOJHELHG�WHQ�QRRUGHQ�YDQ�$QWZHUSHQ�

Mogelijke overstappunten ten noorden van Antwerpen vinden we ter hoogte van het op- en afritten 
complex Kleine Bareel, daar waar N11 (Kapellen) en N1 (Brasschaat) samenkomen en er de 
mogelijkheid bestaat de E19 te verlaten. De geplande verlenging van de tramlijn naar Ekeren over de 
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Noorderlaan biedt de mogelijkheid P&R faciliteiten in te richten ter hoogte van de afrit Ekeren-haven 
op de A12 of aan de afrit Groenendaal. Een andere mogelijke overstaplocatie vanuit het noorden 
vinden we aan het Sportpaleis, waar men de metro kan nemen op de tramlijnen 3 en 5 (maart 2006). 
 

9DULDQW��
Tramlijn 
ekeren

-snelheid

-frequentie

?-@�A�B @�C�D#E

Tramlijn 3

Merksem

-snelheid

-frequentie
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� 9DULDQW�����.OHLQH�%DUHHO�
• Bouw Park & Ride aan afrit 3 (Kleine Bareel/Merksem-Noord) 
• Openbare vervoersverbinding door verlengen tramlijn 3 van Keizershoek tot aan de afrit. 

 

AS VANUIT MERKSEM lengte  
aantal 
haltes halteafstand reistijd gem. freq. Spits basisfreq. 

          snelheid     
TRAMLIJN 3 (km)   km min km/u aantal/uur aantal/uur 
                
KEIZERSHOEK-MERKSEM 2 6 0,3 9 13,3 6 10 
MERKSEM-SPORTPALEIS 1,9 2 1,0 3 38,0 6 10 
SPORTPALEIS -ASTRID 2,2 3 0,7 4 33,0 6 10 
ASTRID -GROENPLAATS 1,1 3 0,4 4 16,5 6 10 

7DEHO������EHVWDDQGH�GLHQVWUHJHOLQJ�WUDPOLMQ���
 
Als we kijken naar de bestaande tramlijn zien we dat in het centrum van Merksem (Keizershoek-
Merksem) het meeste tijd wordt verloren (kleine halteafstand). Het attractief maken van de tramlijn 
bestaat erin de snelheid op dit laatste deel op te drijven door bv. verkeerslichtenbeïnvloeding en een 
vermindering van het aantal stopplaatsen. We zullen het aantal gebruikers berekenen voor een steeds 
toenemende snelheid. 
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We zien op figuur 37 (curve Kleine Bareel) dat met de huidige snelheid (gemiddeld 24 km/uur) tussen 
Sportpaleis en de terminus Kleine Bareel er geen potentieel is. Het aantal gebruikers stijgt tot 419 bij 
een snelheid van 36 km/uur voor de basisfrequentie (8 trams/uur) en tot 540 voor een verdubbelde 
frequentie. Ook bij lage snelheden (bv 20 km/uur) zullen er bij een verdubbelde frequentie mensen 
gebruik maken van het overstappunt. 

�
� 9DULDQW�����3	5�(NHUHQ���3	5�*URHQHQGDDO�
• Bouw Park & Ride ter hoogte van afrit Ekeren-haven 
• Geplande tramlijn naar Ekeren over de Italiëlei en de Noorderlaan 
 
We berekenen het aantal gebruikers voor verschillende ontwerpwaarden voor de gemiddelde snelheid. 
Op die manier krijgen we een idee hoe hoog de gemiddelde snelheid moet liggen opdat het transferium 
zou worden gebruikt. De resultaten worden voorgesteld op figuur 37 (curve Ekeren) 
 
We zien dat voor deze tramlijn een groot potentieel is (tot 800 gebruikers). We moeten hierbij wel de 
opmerking maken dat het merendeel van de gebruikers afkomstig is uit Ekeren zelf. In dat opzicht is 
het te begrijpen dat de aanleg van een nieuwe openbaar vervoersinfrastructuur een verschuiving van de 
auto naar het openbaar vervoer veroorzaakt. Het aantal gebruikers moet hier dus eerder gezien worden 
als gewone gebruikers. We zien ook dat er een plafond is aan het succes van de overstappunten. Steeds 
verdere inspanningen hebben minder effect, doordat een deel van de verkeersstroom door het openbaar 
vervoer wordt opgenomen, kan het zijn dat op bepaalde verbindingen naar de stad het verkeer weer 
vlot rijdt en er voor de overige gebruikers geen reden meer is om over te stappen. We merken ook op 
dat deze lijn gebruikt zal worden voor bestemmingen verder in de stad gelegen, zoals de 
Rooseveltplaats en de Nationale Bank. De gebieden in het noorden van Antwerpen wil men nog per 
auto bereiken. Op kortere ritten zal de extra weerstand bij het overstappen echter zwaarder doorwegen. 
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� 9DULDQW����
• Combinatie van Kleine Bareel en Ekeren. 

 
We zien op figuur 37 (curve combinaties) dat de gebruikersaantallen voor beide locaties zullen dalen 
wanneer op beide plaatsen P&R voorzieningen worden uitgewerkt. Het aantal gebruikers van de P&R 
in Ekeren zal in werkelijkheid lager zijn, ten eerste omdat deze nieuwe tramlijn zorgt voor een 
rechtstreekse verschuiving naar het openbaar vervoer (dus zonder overstap auto-OV). Ten tweede kan 
de veiligheid op deze verlaten locatie moeilijker gegarandeerd worden dan bij P&R Kleine Bareel 
(aanwezigheid commerciële activiteiten). 
 
Een mogelijke P&R aan de afrit Groenendaallaan wordt niet gebruikt. Een reden hiervoor kan zijn de 
ontwikkeling van congestie op de snelweg een eind voor deze afrit. Een tweede reden vinden we in het 
feit dat deze afrit een belangrijke poort is naar de haven met de nodige congestie op de 
Groenendaallaan tot gevolg.  
 
Het potentieel van de P&R locatie ter hoogte van het Sportpaleis (fig. 37, curve Sportpaleis) blijft 
constant. De gebruikers van dit overstappunt komen uit oostelijke richting via de Ring en de 
Bisschoppenhoflaan. De op- en afrit op de Ring zijn trouwens enkel voorzien in de richting van Gent. 
�
� 2SWLPDOLVDWLH�QHWZHUN�
We zullen het netwerk verder optimaliseren door te kiezen voor een tramverbinding die een 
gemiddelde snelheid van 30 km/u aan basisfrequentie kan waarborgen tussen het sportpaleis en de 
P&R Kleine bareel. Voor de tramlijn naar Ekeren nemen  we een gemiddelde snelheid van 25 km/uur 
aan de basisfrequentie 

'HHOJHELHG�WHQ�RRVWHQ�YDQ�$QWZHUSHQ�

� 9DULDQW��VQHOGLHQVW�ODQJV�(����±(�����
• Sneldienst vanuit Ranst (samenkomst E34 – 313) 
• Eventueel extra vrije voorsorteerstrook op de E34  en de E313 voor de samenkomst van beide 

snelwegen. 
• Vrije busbaan langs E313 – E34 
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Wanneer we sneldiensten inleggen, zullen we merken dat het traject uiteenvalt in twee grote stukken. 
Ten eerste verloopt het traject over een vrije busbaan over de snelweg. Hierbij moet de bus in alle 
omstandigheden 80 km/uur kunnen rijden. Op het traject Ranst-Singel bedraagt de rijtijd 10 minuten. 
Ten tweede verliest men nog eens 12 minuten op het traject Singel-Roosevelt (gem. snelheid slechts 
12 km/uur en halteafstand 300 m). Wil men andere locaties in de stad bereiken, is men genoodzaakt 
over te stappen met het nodige tijdsverlies tot gevolg. De snelheden en dus ook de rijtijden liggen vast. 
We zullen daarom het effect van een frequentieverhoging beschouwen. Gelijkaardige resultaten zijn te 
verwachten voor andere P&R locaties langs de snelweg. 
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We zien op figuur 40 dat bij een stijgende frequentie het potentieel aan gebruikers groter wordt. 
Daarvan zal een deel overstappen op ander openbaar vervoer aan de eindhalte Rooseveltplaats. Het 
berekende aantal zal slechts bereikt kunnen worden wanneer aan de voorwaarden van veiligheid en 
betrouwbaarheid kan voldaan worden. Daar ligt vaak het probleem bij afgelegen P&R locaties. We 
moeten ons wel de vraag stellen of het rendabel is een hoogfrequente buslijn in te leggen. We zien wel 
dat door het inleggen van de sneldienst het aantal auto’ s dat de stad inrijdt, verminderd wordt (fig. 39). 
 
� 9DULDQW�3	5�URQG�SXQW�
• Verlengen tramlijn 10 , 12 of 24 tot aan het Rond Punt (afrit 18 E313 Wommelgem) 
• In gebruik name prémetrokoker Singel-Opera 
• Bouw afzonderlijke afrit voor P&R parking  
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Door de ingebruikname van de prémetrokoker kan de rijtijd gereduceerd worden van 12 minuten tot 4 
minuten op het traject Singel-Opera. Bovendien kan men het voor de auto moeilijk bereikbaar 
historisch centrum nu rechtstreeks via de metro bereiken. Op het traject Singel - Rond Punt 
(Wommelgem) kan men mogelijk de operationele snelheid opdrijven met behulp van verbeterde 
doorstromingsmaatregelen. 
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De ingebruikname van de metroverbinding en de bijhorende tijdswinst die kan oplopen tot 6 minuten 
voor de bestemming Rooseveltplaats en tot 15 minuten voor de bestemming Groenplaats, zal leiden tot 
een algehele verschuiving naar het openbaar vervoer toe. Het model berekent ongeveer 1000 extra 
gebruikers op de oostelijke openbaar vervoersas. Ongeveer 60 % van dit aantal is het gevolg van de 
verschuiving naar het gewone gebruik van het openbaar vervoer vanuit de stadsrand (Deurne). Iets 
meer dan 40 % is te wijten aan de multimodale overstappen. Wanneer er geen goede doortrekking van 
de lijn tot aan de ingerichte P&R ter hoogte van het Rond Punt zou zijn zullen de mensen proberen 
verder te rijden tot aan de Singel. Het doortrekken van de tramlijn met de nodige 
doorstromingsmaatregelen tot aan het Rond Punt met een bediening om de 8 minuten is voldoende 
opdat deze P&R alle multimodale verplaatsingen vanuit oostelijke richting kan opvangen. Het 
opdrijven van de frequentie naar een bediening om de 4 minuten is in principe niet mogelijk, omdat 
men de trams die naar Deurne rijden, zal moeten verdelen over de P&R en het centrum van Wijnegem.  
 
Het voorzien van een congestievrije voorsorteerstrook tot aan de P&R op de snelweg zorgt voor in 
totaal 20 % meer gebruikers. Indien men dit zou kunnen realiseren, is dit een goed alternatief voor een 
vrije busbaan. (zie fig 42, curve vrij rijvak) 
 
Het mogelijk succes van een P&R ter hoogte van de Singel (Turnhoutsepoort) na het in gebruik nemen 
van de metroverbinding blijkt ook uit de vorige resultaten. Op die manier wordt een alternatief 
geboden voor de P&R aan het Sportpaleis. In de spitsperiode is het echter niet wenselijk dat hier extra 
verkeersstromen worden gerealiseerd en moet men er alles aan doen om het verkeer vroeger op te 
vangen. Buiten de spitsperiode, wanneer er terug vlot verkeer over de E 313 – E 34 mogelijk is, kan 
deze P&R dienst doen als randparking om de parkeerdruk in de stad te verlichten. 
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� 2SWLPDOLVDWLH�QHWZHUN�
In het aangepaste netwerk zullen we kiezen voor een P&R ter hoogte van afrit 18 (rond punt). We 
zullen het netwerk verder optimaliseren met de ingebruikname van de nieuwe metrolijn en het 
doorvoeren van doorstromingsmaatregelen op tramlijn 10. Hier zullen we verder rekenen met een 
basisfrequentie van 8 trams per uur. 
 
 

'HHOJHELHG�WHQ�]XLGRRVWHQ�YDQ�$QWZHUSHQ�

� 3	5�LQ�%RHFKRXW�
• Doortrekken tramlijn 15 (Mortsel – Linkeroever )en/of tramlijn 5 (Morstel –St. Pietersvliet) tot in 

Boechout.  
• Inrichting P&R ter hoogte van kruispunt Provinciesteenweg – Borsbeekse steenweg 
• P&R ter hoogte van de Singel aan de Mechelsepoort 
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In eerste instantie moeten we ons de vraag stellen of we beide tramlijnen willen doortrekken. Beide 
lijnen leggen een gemeenschappelijk traject af tot aan Harmonie. Tramlijn 5 rijdt verder bovengronds 
richting de Nationale Bank en de Groenplaats. Tramlijn 15 rijdt ondergronds via Opera naar de 
Groenplaats. We zullen het effect van het verlengen  van één (bediening om de 8 minuten) en twee 
tramlijnen (bediening om de 4 minuten) nagaan en kijken wat de combinatie van beide brengt. Bij het 
opwaarderen van de tramlijn moeten we ook kijken welke snelheid we moeten realiseren om het 
gewenste effect te krijgen. De verkeersproblemen liggen hier vooral in Mortsel en in de binnenstad. 
Op de invalswegen kent men voor de rest weinig problemen tot aan de Singel. Omwille van die reden 
zullen we het potentieel van een P&R locatie ter hoogte van de Singel aan tramlijn 15 en 5 nagaan. 
Hier vinden we dus wel een bediening om de 4 minuten. 
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De P&R locatie in Boechout zal pas succesvol zijn indien de gerealiseerde snelheid hoog genoeg is of 
indien beide tramlijnen tot hier verlengt worden. 
 
We zien dat het aantal gebruikers van de P&R aan de Singel zo goed als constant blijft en 
onafhankelijk is van het succes van een mogelijke P&R in Boechout. Een mogelijke verklaring kan 
zijn dat de gebruikers vanuit de overige richtingen (E 19, Prins Bouwdewijnlaan) tot hier kunnen 
rijden over relatief congestievrije wegen.  
 
� 2SWLPDOLVDWLH�QHWZHUN�
In het geoptimaliseerde netwerk verlengen we tramlijn 15 tot in Boechout. We houden rekening met 
een gemiddelde snelheid van 30km/uur met een bediening om de 7,5 minuten. 

�

'HHOJHELHG�WHQ�]XLGHQ�YDQ�$QWZHUSHQ�

� 5DQGSDUNLQJV�DDQ�EHVWDDQGH�RI�JHSODQGH�WUDPOLMQHQ�
Mogelijke overstappunten die we in het model in rekening kunnen brengen : 
• P&R Schoonselhof (kruistpunt St. Bernardsesteenweg – R11) aan tramlijn 24 
• P&R Kontich (afrit E 19) + verlengen tramlijn vanuit Mortsel 
• P&R Boomsesteenweg (kruispunt J. de Voslei – J. van Rijswijcklaan) aan tramlijn 4 
• P&R Singel Zuid (ter hoogte van J. van Rijswijcklaan) aan tramlijn 4 
• P&R Singel (Zuidstation) aan tramlijn en  24 en  12 
• P&R Singel Mechelsepoort aan tramlijn 15 en 5 
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Met het model berekenen we wat het potentieel van deze overstaplocaties is. Dit wil dus niet zeggen 
dat men deze aantallen in werkelijkheid zal bereiken. Veel hangt af van de manier waarop de 
overstaplocaties zijn ingericht. Het onderzoeken van het potentieel van verschillende locaties kan wel 
helpen de beschikbare middelen zo goed mogelijk in te zetten en bijvoorbeeld 1 of 2 locaties zo goed 
mogelijk uit te werken in plaats van vele halfverlaten parkings aan te leggen.  Men zal een beleid 
willen voeren dat erop gericht is de verkeersstromen zo vroeg mogelijk op te vangen. Het opvangen 
van de verkeersstroom ter hoogte van de Singel zorgt immers voor bijkomende verkeersstromen en 
leidt tot duurdere maatregelen (parkeertoren). 
In het model wordt uitgegaan van de bestaande dienstregeling voor de trams. Er kan worden nagegaan 
wat het effect is van extra doorstromingsmaatregelen zoals verkeerslichtenbeïnvloeding of van het 
verhogen van de frequentie. 
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Er worden een aantal belangrijke tendensen onderscheiden. Globaal gezien zal een beter openbaar 
vervoer leiden tot meer gebruikers. (zie figuur 46). Vooral de tramlijnen ter hoogte van de Singel 
(Mechelse poort, zuidstation) zijn populair. Een P&R parking ter hoogte van de J. Van Rijswijcklaan 
(betaald parkeren) wordt niet gebruikt wanneer er zich aan het begin van de Boomsesteenweg een 
P&R terrein bevindt. Toch is die stijging niet continu bij stijgende verbetering van de kwaliteit. 
Wanneer er op een bepaald moment genoeg reizigers zijn overgestapt op het openbaar vervoer, zal het 
verkeer op bepaalde plaatsen vlotter verlopen met terug toenemende intensiteiten op de weg. De P&R 
gelegenheden die dichter bij de stad gelegen zijn, zijn terug beter bereikbaar zodat er een substitutie 
optreedt van verder afgelegen P&R’ s naar overstappunten dichter bij de stad. Het succes van de P&R 
aan het zuidstation met hoge OV kwaliteit is te wijten aan het feit dat inwoners van Hoboken 
makkelijker de tram zullen verkiezen boven de auto voor de hele verplaatsing. In dit geval stelt P&R 
Singel (zuidstation) enkel een halte voor in het model en spreken we niet van P&R. Voor de P&R op 
het einde van de Boomsesteenweg en aan de Mechelsepoort loont het wel de moeite deze verder uit te 
bouwen. In Figuur 47 zien we een gelijkaardig verloop. In eerste instantie zal een verbetering van het 
openbaar vervoer leiden tot een vermindering op de invalswegen naar het centrum van de stad. Nadien 
wordt er terug meer verkeer aangetrokken (eventueel uit andere richtingen) 
 
� 2SWLPDOLVDWLH�QHWZHUN�
In het geoptimaliseerde netwerk verlengen we tramlijn 5 tot in Kontich. Op de overige trajecten blijft 
de dienstregeling behouden. In het geoptimaliseerde netwerk moet het mogelijk zijn de gemiddelde 
snelheid tot 25km/uur en zelfs 30km/uur te verhogen. 
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• Verdere uitbouw transferium Melsele 
�
Het bestaande transferium kent vandaag de dag al een enorm potentieel. Toch kan men stellen dat men 
nog niet alle mogelijkheden benut. Zo zou het verhogen van de veiligheid mensen ertoe aanzetten toch 
de wagen hier te parkeren. Een andere mogelijkheid om het potentieel te verhogen, is het verhogen 
van de frequentie door het doortrekken van een tweede tramlijn vanaf de terminus op Linkeroever tot 
de terminus Melsele. Men kan het effect van een dergelijke verlenging met het model nagaan. Er 
wordt ook gekeken naar het effect van een eventuele vlottere doortocht door Melsele. In volgende 
grafieken is het potentiële aantal gebruikers gegeven in functie van de rijtijd voor het traject Melsele-
Linkeroever en dit voor zowel de basisfrequentie (figuur 49) als de verdubbelde frequentie (figuur 50) 
t.g.v. het verlengen van een tweede tramlijn. Het verloop van de curve ‘afrit Melsele’  duidt het aantal 
gebruikers van de P&R voorziening aan die in Melsele de snelweg hebben verlaten. De curve ‘som 
Linkeroever en Melsele’  geeft een indicatie voor het totaal aantal overstappen ten westen van 
Antwerpen. 
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Bij een stijgende kwaliteit van de openbaar vervoersverbinding stijgt het gebruik van de P&R in 
Melsele en daalt het gebruik van de P&R te Linkeroever. Het totaal aantal gebruikers kent een lichte 
stijging. Om een zelfde potentieel van 800 gebruikers te bereiken moet men ofwel  de reistijd met 3 
minuten verminderen (fig. 49), ofwel de frequentie verdubbelen (fig. 50). Een verdubbeling van de 
frequentie in Melsele zou het P&R Linkeroever overbodig maken. Ook het aantal reiziger dat de E17 
verlaat om het transferium te gebruiken, blijkt gelimiteerd tot iets minder dan 400 personen. De 
overige gebruikers van het P&R-terrein zijn afkomstig uit de nabije omgeving (Beveren). 
�
� 9DULDQW���
• Beter bereikbaar maken transferium Linkeroever 
 
Een tweede mogelijkheid om het transferium te stimuleren bestaat erin een congestievrije 
voorsorteerstrook aan te leggen langs de E17 van waar de file begint en een extra afrit te voorzien naar 
Linkeroever ter hoogte van het knooppunt E17 – E34 (Expressweg). We zullen het effect van een 
dergelijke maatregel bekijken in functie van verschillende aangeboden frequenties op Linkeroever. We 
behouden de huidige kwaliteit van het openbaar vervoer voor de P&R van Melsele. 
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Het voornaamste gevolg van het inrichten van een extra afrit ter hoogte van P&R Linkeroever is een 
kleine verdubbeling van het aantal gebruikers t.o.v. de huidige situatie. Er ontstaat ook een kleine 
substitutie vanuit P&R Melsele naar P&R Linkeroever. Het totale potentieel bedraagt ongeveer 800 
gebruikers, en is daarmee zo’ n 15% hoger dan in de huidige toestand zonder extra afrit. Momenteel 
kent men een frequentie van 30 trams/uur op linkeroever. 
 
� 2SWLPDOLVDWLH�QHWZHUN�
Als conclusie kunnen we stellen dat op korte termijn het verdubbelen van de frequentie het potentieel 
kan vergroten. Op middellange termijn zal met het uitbouwen van de Oosterweelverbinding een grote 
P&R locatie ter hoogte van de terminus Linkeroever de voorkeur hebben. Er hoeven dan geen extra 
verbindingen aangelegd te worden, het systeem wordt ongevoeliger voor vertragingen. Bovendien kan 
de veiligheid makkelijker gewaarborgd worden. In het geoptimaliseerde netwerk zullen we dus voor 
de verdere uitbouw van een transferium op Linkeroever kiezen. In ons netwerk zullen we een 
congestievrije schakel inbouwen tussen de afrit Kruibeke en de nieuwe afrit Linkeroever. 
 

�����&RQFOXVLH�
Als de verschillende overstappunten samen in het model ingerekend worden, zullen ze elkaar 
beïnvloeden. In de vorige opgaven werd slechts één richting tegelijk behandeld waarbij men de 
ontwerpparameters voor de andere richtingen terugbracht tot hun huidige waarde. Er kan verwacht 
worden dat de aanwezigheid van één bepaalde P&R het potentieel van een ander P&R beperkt. 
Wanneer men bovendien een deel van het verkeer uit één bepaalde richting kan opvangen met P&R, 
zal de intensiteit in de stad afnemen waardoor het verkeer uit de andere richtingen vlotter de stad kan 
bereiken. Bij het opstellen van het geoptimaliseerde netwerk zullen we voor elk deelgebied het 
netwerk aanpassen zoals beschreven in het punt ‘optimalisatie netwerk’  bij de verschillende 
deelgebieden uit vorige paragraaf . De resultaten berekend voor het geoptimaliseerde netwerk worden 
in tabel 15 vergeleken met het potentieel in de huidige toestand. 
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P&R GROENENDAAL 0 0 0 

P&R EKEREN 0 105 105 

P&R KLEINE BAREEL 10 464 454 

  MERKSEM 0 0 0 
P&R 
(Singel) SPORTPALEIS 156 0 -156 

  totaal NOORD   569 403 

          

  DEURNE 21 345 324 

  SILSBURG SINGEL 0 156 156 

P&R ROND PUNT 0 222 222 
P&R 
(Singel) TURNHOUTSEPOORT 0 0 0 

  totaal OOST   723 702 

          

P&R BOECHOUT  0 294 294 

  MORTSEL 100 0 -100 

  totaal ZUIDOOST   294 194 

          
P&R 
(Singel) MECHELSEPOORT 449 167 -282 

  ZWAANTJES 0 6 6 

P&R SCHOONSELHOF 0 0 0 

P&R JAN DE VOS 141 486 345 
P&R 
(Singel) SINGEL ZUID 0 0 0 

  JUSTITIEPALEIS ZUID 0 0 0 

P&R KONTICH 0 66 66 

  totaal ZUID   725 135 

          

P&R MELSELE 411 306 -105 

P&R LINKEROEVER 277 539 262 

  totaal WEST   845 157 

          
 

7DEHO�����YHUJHOLMN�3	5�JHEUXLN�KXLGLJH�HQ�JHRSWLPDOLVHHUGH�VLWXDWLH��JHEUXLNHUV�SHU�XXU��
 
In elke richting springt één P&R locatie eruit waar het potentieel groot is. Ten noorden van Antwerpen 
is dat P&R Kleine Bareel, ten oosten P&R Rond Punt (afrit Wommelgem) en in het zuidoosten P&R 
Boechout. Bij de ontwikkeling van een volwaardig multimodaal netwerk verdienen deze locaties extra 
aandacht. Het garanderen van de veiligheid op deze locaties is een absolute prioriteit. Deze locaties 
zijn ook goed gelegen voor het ontwikkelen van commerciële activiteiten hetgeen de sociale controle 
in de hand werkt.  
 
In het model komen nog andere overstappunten naar voren zoals Deurne (grijs gemarkeerd in tabel 
15). Dergelijke overstappunten bevinden zich in woonkernen waar de aanleg van een parking niet 
gewenst is. Ondanks de extra weerstand (parkeertarief) geeft het model een verhoogd gebruik aan. Dit 
succes is te wijten aan het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar vervoer bij ontwikkeling van 
P&R. Hierdoor zal men ook in deze kernen van de stadsrand aangemoedigd worden het openbaar 
vervoer te nemen voor de ganse verplaatsing i.p.v. de auto. Deze overstappunten kunnen eerder 
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worden gezien als gewone halteplaatsen i.p.v. P&R terreinen. We zien ook dat er substitutie optreedt 
tussen P&R locaties. Een verbeterde bereikbaarheid van het transferium Linkeroever gaat ten koste 
van het potentieel van P&R Melsele. Langs de andere kant leidt het verlengen van de tramlijn er toe 
dat mensen sneller op het openbaar vervoer kunnen overstappen. We zien een stijging van het 
potentieel voor P&R Kleine Bareel en P&R Boechout ten koste van mogelijke P&R locaties aan de 
Singel. Bij de P&R locaties aan de Singel zal in het model een parkeertarief van 2 EUR worden 
aangerekend. Op deze locaties is het echter niet evident grote parkings aan te leggen en zal er voor een 
parkeerplaats moeten worden betaald. Het parkeertarief ligt echter lager als in de binnenstad.  
 

 

  
huidige situatie 

  

  
geoptimaliseerde toestand 

  

herkomst 
gebruikers 

P&R 

% naar 
stads- 

centrum 
% totaal aantal 
verplaatsingen gebruikers P&R 

% naar stads- 
centrum 

% totaal aantal 
verplaatsingen 

west 689 21,3      6,73    1142 35,4 11,2 

noord 156 4,5      1,15    1015 27,7 7,5 

oost 183 4,2      1,25    724 14,9 5,0 

zuid+zuidoost 886 7,8      2,78    1021 9,4 4,8 

7DEHO������SHUFHQWDJH�PXOWLPRGDOH�YHUSODDWVLQJ�
 
In Tabel 16 zien we dat de multimodale verplaatsingen een groot percentage van de 
autoverplaatsingen naar de stad kunnen vervangen. Het aandeel van de multimodale verplaatsingen is 
het grootst daar waar de grootste weerstand wordt ervaren. Zo zullen de mensen komende uit de 
richting van Gent gemakkelijker overstappen dan wanneer men komt uit de richting van Brussel. 
Vanuit het westen vormt de Schelde immers een belangrijke barrière, terwijl vanuit het zuiden de 
wegen ruim gedimensioneerd zijn. We moeten toch opmerken dat de multimodale verplaatsing slechts 
een heel kleine fractie uitmaakt van het totale aantal verplaatsingen. Ook na het optimaliseren van 
verschillende P&R faciliteiten zullen de gevolgen nauwelijks merkbaar zijn. De structurele files op de 
grote invalswegen worden niet opgelost. Enkel in de stad zelf kan er een vermindering van de 
verkeersintensiteiten worden waargenomen. 
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In de Antwerpse regio zien we dat gedurende de ochtend- en avondspits op talrijke plaatsen structurele 
files ontstaan. Een groot deel van de verplaatsingen die in deze periode worden afgelegd, zijn woon-
werk-verplaatsingen waarbij de woning gelegen is in het landelijke gebied rond de stad, en de 
werkplaats zich in het centrum van de stad bevindt. Openbaar vervoer biedt op zichzelf geen 
volwaardig alternatief, omdat het onmogelijk is om het openbaar vervoer aan de woningzijde overal 
beschikbaar te maken en tegelijkertijd een snelle rechtstreekse verbinding met de stad te voorzien. In 
dit eindwerk zijn we nagegaan in hoeverre de multimodale combinatie van auto en openbaar vervoer 
een mogelijke oplossing biedt. Hierbij rijdt men met de auto naar een overstappunt, een Park & Ride 
(P&R) locatie, ook wel transferium genoemd. 
 
Het ontwerpen van een multimodaal netwerk houdt in dat er locaties moeten worden gezocht waarbij 
de auto kan worden achtergelaten en de overstap op het openbaar vervoer vlot kan gebeuren. In 
principe zijn alle kruisingen tussen openbare vervoerslijnen en het wegennet mogelijke 
overstaplocaties. Het is niet altijd evident hoogwaardig openbaar vervoer te vinden op plaatsen die ook 
logisch gelegen zijn vanuit het standpunt van de automobilist. Een logische ligging voor de 
automobilist houdt in dat de wegen naar de P&R locatie congestievrij moeten zijn en het P&R terrein 
zich vlak aan de invalsweg bevindt, het liefst zelfs op zichtafstand. P&R locaties gelegen aan 
bestaande afritten op autosnelwegen krijgen daarom de voorkeur. De inrichting van P&R terreinen kan 
niet los van het bestaande netwerk gezien worden.  
 
Eerst hebben we een algemene ontwerpmethodiek opgesteld voor het ontwerpen van een multimodaal 
netwerk in grootstedelijke agglomeraties (stappenplan). Hier zullen we eerst een inventarisatie maken 
van de bestaande wegen en openbaar vervoersstructuur. We gaan kijken waar zich de problemen 
situeren alvorens we uitspraken doen over mogelijke locaties. Vervolgens hebben we deze 
ontwerpmethodiek toegepast op de agglomeratie Antwerpen. Voor de verschillende deelgebieden rond 
Antwerpen worden op deze manier mogelijke locaties voor P&R geselecteerd. Een eerste gordel P&R 
locaties bevindt zich ter hoogte van de brugpoorten op de Singel. Een buitenste gordel bevindt zich 
verder van de stad verwijderd in een gebied juist voor de plaatsen waar er congestie optreedt. Deze 
buitenste gordel is niet altijd voor hoogfrequent openbaar vervoer bereikbaar. Een oplossing bestaat 
erin om de bestaande openbaar vervoersstructuur uit te bouwen door bestaande lijnen te herwaarderen 
(doorstromingsmaatregelen, frequentieverhoging) of door bestaande lijnen te verlengen. Voor de 
openbaar vervoersbediening van de overstappunten zullen we een beroep doen op het stadsgewestelijk 
tramnet. Dit biedt als voordeel dat gebruik gemaakt kan worden van de huidige hoogfrequente 
bediening, vermits de trams in Antwerpen tijdens de spitsperiode om de 8 minuten rijden. Ten tweede 
maakt men gebruik van het prémetro netwerk wat toch vele voordelen biedt t.o.v. een bovengronds 
traject.  
 
Uit praktijkvoorbeelden is gebleken dat het inrichten van snel openbaar vervoer nog geen garantie op 
succes biedt. In de praktijk zal een gebrek aan veiligheid de mensen ontmoedigen om over te stappen. 
Bovendien wensen de gebruikers een betrouwbare verbinding met de stad. Daarom moeten we bij het 
selecteren van locaties rond Antwerpen niet enkel zien naar de commerciële haalbaarheid, maar ook 



 

 110 

naar de mogelijkheid om de veiligheid te garanderen. In dat opzicht worden locaties die afgelegen zijn 
vermeden en wordt er aandacht geschonken aan de aanwezigheid van additionele voorzieningen die 
voor sociale controle zorgen.  
 
Ten slotte hebben we het potentieel van de geselecteerde P&R locaties berekend met het multimodale 
toedelingsmodel Transfer. Transfer biedt de mogelijkheid om de extra weerstand die eigen is aan de 
overstap in rekening te brengen. Voor elke herkomstrichting blijkt één P&R voldoende potentieel te 
hebben. Vanuit noordelijke richting heeft een mogelijke P&R Kleine Bareel het grootste potentieel. In 
oostelijke richting zal er een keuze gemaakt moeten worden tussen P&R’ s langs de snelwegen E313 
en E34 die door snelbusdiensten worden bediend of een P&R ter hoogte van afrit 18 (Rond Punt) dat 
bediend kan worden door een verlengde tramlijn. De laatstgenoemde mogelijkheid heeft een groter 
potentieel indien men het ongebuikte stuk prémetro onder de Turnhoutsebaan in dienst neemt. 
Komende uit de richting van Lier heeft een P&R in Boechout de grootste kans op slagen. Ten westen 
van Antwerpen gaat de voorkeur uit naar het verder uitbouwen van een P&R op Linkeroever. 
Ten zuiden van Antwerpen is het draagvlak voor een P&R locatie minder groot, omdat men hier 
minder verkeersproblemen kent. De kosten voor het aanpassen van de infrastructuur t.a.v. P&R 
terreinen kunnen hoog oplopen en zijn in vergelijking met het klein aantal gebruikers niet altijd te 
rechtvaardigen. De inrichting van P&R locaties moet gezien worden als onderdeel van een groter 
geheel. Zo kunnen de geplande verlengingen van de stamlijnen tot de eerste gordel buurgemeenten 
aangewend worden voor integratie van de P&R terreinen in het stadsgewestelijke sneltramnet. Ook de 
bouw van nieuwe wegeninfrastructuur zoals de Oosterweelverbinding kan er toe leiden dat nieuwe 
mogelijkheden (bv. congestievrije voorsorteerstroken) ontstaan om bepaalde P&R locaties beter 
bereikbaar te maken.  
 
Het ontwerp van een P&R locatie is steeds maatwerk. Wanneer we ergens een overstappunt willen 
inrichten moeten we rekening houden met de bestaande situatie en die kan voor de verschillende 
gebieden rond de stad steeds verschillend zijn. Niet overal is de congestie op de wegen even sterk 
uitgesproken. Een groot deel van het succes hangt echter af van de locale inplantingsmogelijkheden. Is 
een dergelijk overstappunt wel gewenst vanuit het standpunt van de ruimtelijke ordening? Hoe zit het 
met additionele voorzieningen? Hoe kan men de veiligheid garanderen? Hoe is de verkeerssituatie ter 
hoogte van het overstappunten? We moeten ons de vraag stellen of P&R locaties aan bestaande 
afritten niet slecht bereikbaar worden door verkeerschaos op het op- en afritcomplex zelf. Ook over 
hoe het openbaar vervoer er moet uitzien bestaan geen eenduidige regels. De toedeling door middel 
van Transfer toont aan dan het in sommige situaties volstaat de tramlijn te verlengen tot het 
transferium en men in andere omstandigheden de frequentie dient te verdubbelen of extra 
doorstromingsmaatregelen dient te voorzien. 
 
Multimodaal vervoer blijft een kleine rol spelen in vergelijking met het totale aantal verplaatsingen. 
Ten opzichte van de verplaatsing naar het centrum van de stad bedraagt het potentiële marktaandeel 
zo’ n 20 %. Dit percentage ligt hoger naar mate de bottleneck meer uitgesproken is en daalt naarmate 
er minder verkeersproblemen te verwachten zijn. De invoering van P&R voorzieningen biedt geen 
oplossing om de structurele files op de snelwegen weg te werken. Lokaal kan er in de stad wel een 
vermindering van het aantal verkeersproblemen en een vermindering van de parkeerdruk vastgesteld 
worden. 
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De resultaten die berekend zijn met Transfer geven een te positief beeld van het aantal gebruikers. In 
werkelijkheid zullen minder mensen geneigd zijn het openbaar vervoer te gebruiken dan voorspeld in 
het model. Dat heeft meerdere oorzaken. Ten eerste gaat men in het model uit van keuzevrijheid van 
vervoerswijze. In werkelijkheid zal men zien dat een groot deel van de reizigers zijn auto nodig heeft 
voor beroepsdoeleinden. Men is dan verplicht om de hele verplaatsing met de wagen af te leggen. Ook 
wanneer men in de loop van de dag op meerdere bestemmingen moet zijn, is het makkelijker de auto 
bij zich te hebben. Een ander aspect zijn de voordelen die werkgevers bieden aan hun personeel als ze 
met de wagen komen werken. In de meeste gevallen worden de onkosten vergoed, een groot deel van 
de werknemers beschikt over een auto van het bedrijf en de werkgever voorziet zelf in 
parkeergelegenheid voor zijn personeel. In het model wordt met deze voordelen geen rekening 
gehouden. Als laatste argument kunnen we aanhalen dat men bij de toedeling veronderstelt dat de 
reiziger over alle informatie beschikt. In werkelijkheid zullen we merken dat een groot aandeel van de 
automobilisten niet gewend is om het openbaar vervoer te nemen en er bij gevolg niet bij stilstaat 
welke voordelen het hem kan opleveren. Voldoende informatie langs de snelweg die de reistijd en 
bestemming van het openbaar vervoer op P&R locaties aangeeft, kan de automobilist helpen een keuze 
te maken. 

�����$DQEHYHOLQJHQ�
Alvorens men tot concrete maatregelen overgaat, kan men best een enquête houden bij de doelgroep. 
Op deze manier krijgt men een gedetailleerd beeld van de gebreken in de huidige situatie en van de 
wensen voor de toekomst. Men krijgt ook een beter beeld van de extra weerstand (penalty) bij het 
overstappen, waardoor het model in Transfer verfijnd kan worden t.o.v. de werkelijke situatie. De 
resultaten berekend door middel van Transfer geven slechts een indicatie van het potentieel van P&R 
locaties. De resultaten geven een beeld vanwaar een succesvolle P&R locatie het makkelijkst te 
realiseren is en waar men dus het best kan investeren. Daarbij moet men ook oog hebben voor 
ongewenste effecten. Bij het inrichten van Park&Ride locaties moet men erop letten dat er geen 
substitutie optreedt van andere openbare vervoerslijnen naar het alternatief auto - openbaar vervoer 
waardoor extra autoverplaatsingen worden gegenereerd. Het oneigenlijke gebruik van parkeerterreinen 
kan worden tegengegaan door de invoering van een gecombineerd parkeer&tramticket.  
 
Het mag duidelijk zijn dat heel wat factoren het succes van overstappunten in de hand werken. In de 
huidige situatie biedt P&R enkel maar een alternatief wanneer er voldoende files op de wegen naar de 
stad staan. Deze kunnen zowel bottlenecks zijn op het snelwegennet als een algemene verkeerschaos 
in de stad. In dit geval is er enkel tijdens de spitsperiode een maatschappelijk draagvlak voor een goed 
uitgebouwd multimodaal netwerk. Veel hangt af van het gevoerde beleid. Wil men de leefbaarheid in 
de stad vergroten door het invoeren van parkeerbeperkingen, verhoogde parkeertarieven of tolheffing, 
dan is een goed netwerk van randparkings onontbeerlijk om de bereikbaarheid van de stad te 
behouden. Het is de taak van de beleidsmakers om concrete en gedurfde maatregelen te nemen die de 
automobiliteit in de stad aan banden legt. 
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Bijlage A : Bespreking evaluatie transferia Nederland 
(module I) 
 
Deze bijlage dient als achtergrondinformatie bij de algemene bespreking van de multimodale 
verplaatsing. 
 
+LVWRULVFK�SHUVSHFWLHI�
 
In de jaren tachtig werd duidelijk dat om de bereikbaarheid van de Nederlandse steden te vrijwaren 
een grote rol was weggelegd voor het openbaar vervoer. Met openbaar vervoer alleen biedt men 
onvoldoende kwaliteit in meer versnipperde herkomstgebieden. De overstap van auto naar openbaar 
vervoer biedt een waardig alternatief. In het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer stelt men 
transferia voor als aanvulling op het bestaande P&R systeem. Een transferium zou meer kwaliteit 
moeten bieden ten aanzien van de automobilist. De ligging wordt immers bepaald vanuit de leefwereld 
van de automobilist en is niet bepaald door het openbaar vervoersnet. Het Project Evaluatie Landelijke 
Transferia gaat na of de opgerichte transferia werkelijk zo succesvol zijn als men gehoopt had. Men 
kijkt ook of transferia bijdragen tot het beleid inzake het verbeteren van de bereikbaar en de 
leefbaarheid. Men bekijkt evaluaties op micro- en macroschaal. (Onder microschaal verstaat men de 
gedragsreacties van individuele gebruiker. Op macroschaal bekijkt men eerde de gevolgen op het 
vervoerssysteem. Gaat men bv. na of er een effect is op de congestie) Het rapport geeft ook een goed 
overzicht van het profiel en de motieven van de gebruikers. In volgende puntjes worden enkele 
belangrijke bevindingen vooropgesteld.  
 
3URILHO�HQ�PRWLHI�YDQ�GH�JHEUXLNHU��
 
De huidige gebruikers van transferia bestaan gemiddeld voor 60 % uit mannen. Opmerkelijk is dat 
vooral hoger opgeleiden gebruik maken van de overstapinfrastructuur. Meer dan de helft van de 
gebruikers genoot een universitaire of hogeschool opleiding. Dit uit zich ook in het feit dat het juist die 
groep met een hoger inkomen en nieuwere, duurdere wagens is die sneller voor de overstap kiezen. 
Uitschieter op dit gebied is het transferium Amsterdam Arena. 
 
Transferia bieden vooral een alternatief in de ochtendspits. We merken een overeenkomst op tussen 
het grote aandeel woon-werk verkeer en het tijdstip van het gebruik. Een uitzondering op deze regel 
vormt het transferium Groningen Noorddijk waar het winkelend publiek overdag van de 
parkeergelegenheid buiten de stad gebruik maakt.  De gebruikers van transferia met het motief werk 
zijn hoofdzakelijk vaste gebruikers. Ze zien in de overstap het snelste of comfortabelste alternatief en 
zullen voor hun verplaatsing op voorhand beslissen om het transferium te gebruiken. Bij het motief 
winkelen en sociale recreatie zal men eerder incidenteel een transferium gebruiken. 
 
 

 

7DEHO���������JHEUXLNHUV�WUDQVIHULXP�LQ�GH�VSLWVSHULRGH��MD� �LQ�GH�VSLWVSHULRGH���%URQ�>��@�
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7DEHO������UHLVPRWLHI�JHEUXLNHUV�WUDQVIHULD��EURQ�>��@�
 
De gebruikers van het transferium zijn dus meestal trouwe klanten. Eens mensen overtuigd zijn van 
het voordeel van de overstap zullen ze steeds rekening houden met dit alternatief. Het is dus ook 
belangrijk om te kijken om welke manier mogelijke gebruikers ervan in kennis worden gesteld. Hier 
zien we dat mond aan mond reclame belangrijker is dan reclame en de aanwezigheid van 
informatieborden langs de kant van weg. Deze borden zijn wel noodzakelijk voor 
informatievoorziening naar de gebruikers toe maar dragen niet veel bij tot uitnodiging wanneer men 
nog geen ervaring heeft met het transferium. 
 

 
7DEHO������ZLM]H�YDQ�NHQQLVPDNLQJ�PHW�WUDQVIHULXPFRQFHSW��EURQ�>��@�
 
%LMGUDJH�WRW�GH�EHOHLGVGRHOVWHOOLQJHQ���
 
De belangrijkste doelstellingen die vooropgesteld werden bij het uitwerken van het transferiumconcept 
hebben betrekking op de bereikbaarheid van grote stedelijke concentraties. Men zag transferia als het 
middel om een deel van het autoverkeer op te vangen, zodat er minder congestie optreedt op de wegen. 
Transferia zouden ook het middel zijn om de leefbaarheid in de steden te vergroten.  
 
Een aantal indicatoren geven  een goed beeld om te beoordelen in welke mate de beleidsdoelstellingen 
gehaald werden. De vermindering van het aantal autoverplaatsingen is gerelateerd aan het aantal 
geparkeerde auto’ s. 
 
Effect  Indicator 
Bereikbaarheid Vermindering aantal autoverplaatsingen (in %) 
Leefbaarheid Parkeerdruk in de stad 

Vermindering aantal autoverplaatsingen (in %) 
Verkeersveiligheid Vermindering aantal autokilometers in de stad (in %) 

Vermindering aantal autoverplaatsingen (in %) 
Milieu Vermindering aantal autokilometers totaal (in %) 

7DEHO������LQGLFDWRUHQ�P�E�W��EHOHLGVGRHOVWHOOLQJHQ�WUDQVIHULD�
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%HUHLNEDDUKHLG�
 
De bereikte vermindering van de auto-intensiteiten verschilt sterk tussen de veschillende transferia. 
Als maatstaf gaat men de verhouding nemen tussen het aantal geparkeerde wagens21 en de 
verkeersintensiteiten op de te ontlasten toegangsweg. We kunnen concluderen dat de meeste transferia 
tot op heden slechts in beperkte mate het aantal autoverplaatsingen voorbij het overstappunt reduceren. 
De bijdragen van de meeste transferia bedragen nauwelijks 0,5 %. Uitzonderingen zijn Amsterdam 
Arena en Hoorn met respectievelijk 1,2 en 3,1 %. Toch zijn ook deze bijdragen te verwaarlozen ten 
opzichte van het totaal aantal verplaatsing. De transferia hebben nauwelijks hun invloed op het 
verminderen van congestie ook omdat de verkeersintensiteiten jaarlijks sneller stijgen dat er mensen 
het transferium gebruiken. 
 

 
7DEHO�������ELMGUDJH�WUDQVIHULD�WRW�EHUHLNEDDUKHLG��EURQ�>��@�
 
/HHIEDDUKHLG�HQ�YHUNHHUVYHLOLJKHLG�
Elke auto die op het transferium wordt geparkeerd zal niet in de stad worden gestationeerd. Ook hier is 
de vermindering van het aantal auto’ s te verwaarlozen ten opzichte van het aantal auto’ s dat de stad 
wel binnenrijdt. Op plaatsen waar het transferiumconcept gekoppeld is aan een stringent parkeerbeleid 
is wel een reductie te zien van het aantal auto’ s in de binnenstad. Voorbeelden hiervan zijn Groningen 
en Renesse.  
 
Een andere indicator is het aantal autokilometers. Hiervoor moeten we kijken naar zowel het aantal 
auto’ s die worden geparkeerd als de afstand vanaf het transferium tot de eindbestemming. We mogen 
ook niet uit het oog verliezen dat bij ongewenste gegenereerde autoverplaatsing het effect op het aantal 
kilometers zeer groot is ook wanneer slechts enkele mensen dit transferium ongewenst gebruiken. Hun 
langere OV-verplaatsing ruilen ze in voor een autoverplaatsing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
21 Het aantal geparkeerde wagens komt niet altijd overéén met het aantal werkelijke gebruikers van het 
transferium. Een groot deel van de automobilisten kan de directe omgeving van het transferium als bestemming 
hebben. 
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  Amsterdam Arena Hoorn   �2�������������2����� �2�� 2¡�¢2��� ��� ��£8��¤�� ¡�¥ ¡2¢       

% van het totale gebruik 64 21 % 

totale gem. reisafstand (km) 69, 7 66,7 km 

afname autokilometers (km) -4,5 -45,9 km 

        ¡����2���������������2��� �2��       ��¤���¡¦��§ �8¢�¡�¡�� ��� ������£2¡�� ��¨ © £2© ¢�©�¡�¢      

% van het totale gebruik 8 26 % 

totale gem. reisafstand 87,6 56,4 km 

toename autokilometers 66,3 9,1 km 

       

gemiddelde toe- of afname 8 -7 km 

7DEHO������YHUDQGHULQJ�LQ�DDQWDO�DXWRNLORPHWHUV��EURQ�>�@��DDQJHSDVWH�YHUVLH��
 
We zien dat bij een transferium dat dicht bij de bestemming gelegen is er nauwelijks een reductie is 
van het aantal autokilometers. Vaak wordt het positieve effect teniet gedaan door extra verplaatsing 
met de auto. Lokaal gezien kunnen er echter wel voordelen zijn. Zo zullen in de steden minder 
autokilometers moeten worden afgelegd. 
 
0LOLHX�
De uitstoot van uitlaatgassen en lawaai productie is recht evenredig met het aantal autokilometers. In 
dat opzicht zorgen overstappunten niet voor het gewenste effect. Er is wel een vermindering van de 
uitstoot waarneembaar in het stadscentrum. 
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Bijlage B : Resultaten ‘Changing seats, a behaviour 
analysis of P&R use’  
Bron [19] 
 

EHRRUGHOLQJ�

De respondent wordt verzocht uitspraken te doen over verschillende attributen. Het probleem is wel 
dat bij een bevraging over P+R veel attributen betrokken zijn. Men kan daarvoor gebruik maken van 
een hiërarchische integratie waarbij men attributen gaat groeperen in verschillende clusters. De 
ondervraagden kunnen voor elk van de attribuutniveaus een waardebeoordeling geven (bv. score van 0 
tot 10). Een attribuutniveau is een specifieke situatie eigen aan een attribuut. Zo onderscheiden we 
voor het attribuut veiligheid volgende 3 situaties: geen bewaking, camerabewaking en bewakers. 
Nadien werd hen gevraagd een keuze te maken tussen de 3 alternatieven: OV, auto, auto + OV. Door 
de link te leggen tussen  de keuzes en de verschillende waarde beoordelingen voor de verschillende 
profielen of keuzesets is men erin geslaagd het deelnut te bepalen voor elk van de attributen, 
voorzieningen en service niveaus. Dit deelnut weerspiegelt de bijdrage van een betreffend attribuut 
niveau aan het totale nut dat ontleend wordt aan een bepaald niveau. Men stelt hierbij dat het 
alternatief waarin de volledige verplaatsing per openbaar vervoer wordt afgelegd als basis wordt 
genomen. In een verder stadium gaat men de deelnutten omrekenen naar de betalingsbereidheid voor 
dat specifiek onderdeel. 
 
Het is handiger de waarde om te rekenen naar een waarde t.o.v. de meest nadelige situatie. Die meest 
nadelige situatie krijgt dan een waarde van 0 EUR. We stellen vast dat de startwaarde van de 
betalingsbereidheid negatief is. Er zullen dus positief gewaardeerde voorzieningen en diensten moeten 
worden aangeboden. De startwaarde is afhankelijk van de stad waarvoor transferia van toepassing zijn. 
Een slechtere bereikbaarheid met de wagen zal resulteren in een minder negatieve startwaarde. 
 

5HVXOWDWHQ�RQGHU]RHN��

.ZDOLWHLW�WUDQVIHULXP�
�
Uit dit kwantitatief onderzoek is gebleken dat mensen meer willen betalen voor sociale veiligheid dan 
voor voorzieningen die eventueel additioneel op het transferium aanwezig zijn. Mensen willen in de 
eerste plaats een veilige, propere halteplaats en parking. Additionele voorzieningen zijn wel handig, 
want ze worden positief gewaardeerd, maar t.o.v. de veiligheid vinden mensen de aanwezigheid van 
deze voorzieningen een stuk minder belangrijk. (Zie tabel 23) 
�
.ZDOLWHLW�DDQYXOOHQGH�29�
Verder stelt zich de vraag wat mensen bereid zijn te betalen voor verschillende voorzieningen en 
diensten die het natransport per openbaar voer beschrijven. Wanneer we naar het transport per 
openbaar vervoer gaan kijken, zien we enkele vereisten opduiken die eigen zijn aan de automobilist. 
De automobilist heeft in zijn eigen wagen in een comfortabele zetel gezeten en wil nu ook dat hij op 
de bus of tram zitplaatszekerheid heeft. De zitplaatszekerheid is veel belangrijker dan het type 
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openbaar vervoersmiddel. Er moet wel opgemerkt worden dat in geval het openbaar vervoer nog 
andere haltes heeft aangedaan alvorens men in het transferium aankomt er een kans bestaat dat het 
openbaar vervoermiddel reeds vol zit. Waar het financieel mogelijk is, biedt een afzonderlijke 
openbaar vervoermiddel naar het transferium hier wel een oplossing. Men is er zeker van dat men op 
een lege bus/tram kan stappen. Zo kan de capaciteit ook beter op de vraag worden afgesteld. Zolang de 
frequentie niet al te klein wordt, heeft die frequentie niet zoveel belang. Men is bereid om te wachten 
zolang het niet te lang is. Een frequentieverbetering van 15 minuten naar 10 minuten wordt hoger 
gewaardeerd dan van een verbetering van 10 naar 5 minuten. (zie tabel 24) 
�
NHQPHUN� 'HHOQXW� %HWDOLQVEHUHLG�

KHLG�LQ�HXUR·V�
EHWDOLQJVEHUHLGKHLG�LQ�
HXUR·V�

VWDUWZDDUGH�EHWDOLQJVEHUHLGKHLG�   -2,79 
�    
H[WUD�EHWDOLQJVEHUHLGKHLG�SHU�NHQPHUN�    
bewaking    
��JHHQ� -0,75 -0,69 0 
��FDPHUD·V� 0,21 0,19 0,88 
��FDPHUD·V�HQ�EHZDNHUV� 0,54 0,50 1,19 
onderhoud    
��VFKRRQ��JRHG�RQGHUKRXGHQ� 0,66 0,61 0,98 
��JDWHQ�LQ�DVIDOW� -0,26 -0,24 0,13 
��JUDIILW\�HQ�JDWHQ�LQ�DVIDOW� -0,40 -0,37 0 
voetgangersroute auto-ov    
��RQRYHU]LFKWHOLMN�HQ�YHUODWHQ� -0,48 -0,44 0 
��RYHU]LFKWHOLMN�HQ�YHUODWHQ� 0,03 0,02 0,46 
��RYHU]LFKWHOLMN�HQ�OHYHQGLJ� 0,46 0,42 0,86 
voorzieningen    
��JHHQ� -0,32 -0,29 0 
��NLRVN� -0,04 -0,04 0,25 
��VXSHUPDUNW� 0,35 0,32 0,61 
looptijd auto-ov    
����PLQXXW� 0,28 0,26 0,61 
����PLQXWHQ� 0,10 0,09 0,44 
����PLQXWHQ� -0,38 -0,35 0 
wachtruimte    
��JHHQ� -0,34 -0,31 0 
��RYHUGHNW�PDDU�RQYHUZDUPG� 0,03 0,03 0,34 
��RYHUGHNW�HQ�YHUZDUPG� 0,31 0,28 0,69 
betaalfaciliteiten    
��EHWDDODXWRPDDW� 0,11 -0,10 0,20 
��EHPDQGH�NDDUWMHVYHUNRRS� 0,00 0,00 0,10 
��HOHNWURQLVFK�PHW�FKLSNDDUW� -0,11 0,10 0 

7DEHO������NZDOLWHLW�WUDQVIHULXP�>��@�
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� 'HHOQXW� %HWDOLQVEHUHLGKHL

G�LQ�HXUR·V�
EHWDOLQJVEHUHLGKHLG�LQ�HXUR·V�

VWDUWZDDUGH�EHWDOLQJVEHUHLGKHLG�   -2,02 
�    
H[WUD�EHWDOLQJVEHUHLGKHLG�SHU�NHQPHUN�    
zekerheid van zitplaats    
����� -1,04 -0,79 0 
������ 0,11 0,08 0,87 
������ 0,93 0,71 1,50 
aantal overstappen    
���� 0,77 0,59 1,18 
����JHJDUDQGHHUG� 0,00 0,00 0,59 
����QLHW�JHJDUDQGHHUG� -0,77 -0,59 0 
frequentie van het ov    
���[�SHU���PLQ� 0,44 0,33 0,75 
���[�SHU����PLQ� 0,11 0,08 0,50 
���[�SHU����PLQ� -0,55 -0,42 0 
soort ov    
��PHWUR�WUHLQ� 0,04 0,03 0,13 
��WUDP�OLJKW�UDLO� 0,08 0,06 0,16 
��EXV� -0,13 -0,10 0 

7DEHO�����NZDOLWHLW�DDQYXOOHQGH��9�>��@�
 
%HWDOLQJVEHUHLGKHLG�FRQWH[WXHOH�NHQPHUNHQ�
Naast de eigenschappen van de verplaatsing en de overstapplaats heeft men ook de betalingsbereidheid 
bekeken voor contextuele kenmerken. De ontwerper en uitvoerder van een multimodaal netwerk 
hebben hier echter geen invloed op. De resultaten geven wel een mogelijke indicatie aan om te kijken 
wanneer mensen het transferium al dan niet zullen gebruiken. 
 
kenmerk invloed op gebruik 

transferium t.o.v. ov in 
euro’s 

invloed op gebruik auto t.o.v. ov in 
euro’s 

EDJDJH�   
- geen -0,21 -0,33 
- zwaar 0,21 0,33 
UHLVGRHO�   
- werk -0,27 -0,25 
- recreatie 0,27 0,25 
SDVVDJLHUV�   
- geen  0,06 0,15 
- één  -0,06 -0,15 
ZHHU�   
- goed -0,07 -0,02 
- regenachtig 0,07 0,02 
PRPHQW�YDQ�GH�GDJ�   
overdag -0,04 0,00 
avond 0,04 0,00 

7DEHO������RYHU]LFKW�FRQWH[WXHOH�DVSHFWHQ�>��@�
 
We zullen de betalingsbereidheid uitdrukken ten opzichte van gebruik van het openbaar vervoer. Naast 
de toe- of afname van het gebruik van het transferium zullen we ook nog het gebruik van de auto 
afwegen ten opzichte van het transferium. We zien dat in geval van een zware bagage het openbaar 
vervoer slecht scoort en de mensen eerder geneigd zijn om geheel of gedeeltelijk hun verplaatsing met 
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de wagen af te leggen. In het geval men met één of meer passagiers of met een kind reist, zal men 
geneigd zijn van deur tot deur te reizen. Een verplaatsing met de wagen is hier het meest doeltreffend. 
 
Toch kan worden verondersteld dat de contextuele kenmerken zoals het al dan niet moeten meenemen 
van bagage, het weer, of het tijdstip van de dag, veel minder invloed hebben op het reizigersgedrag 
dan de kenmerken van het transferium en het aansluitende openbaar vervoer. 
 

.RVWHQ�3�5�ODDJ�KRXGHQ�LV�EHVWH�JDUDQWLH�RS�VXFFHV�

Naast de attributen die gepaard gaan met een P+R overstap is het ook nog eens interresant te kijken 
welk effect een flankerend beleid heeft op het gedrag van de reiziger. Als flankerend beleid zullen we 
het onaantrekkelijk maken van de auto evalueren, door te kijken hoe mensen reageren op verhoogde 
kosten (parkeren, tol).  
Daarnaast bekijken we ook nog de extra inspanning om het P+R alternatief te promoten door bv. extra 
inspanning te doen voor het beperken van de reistijd door vrije busbanen. 
We merken dat er weinig verschil is in een flankerend beleid dat zorgt voor extra reistijd voor de auto 
of voor minder reistijd voor de P+R verbinding. We zien wel een duidelijk verschil wanneer het 
aankomt op tarieven. Bij een verhoging van de tarieven met 1 EUR zal de afname van het nut groter 
zijn bij P+R dan het nutsverlies bij evenredige extra autokosten. Mensen zijn blijkbaar bereid meer te 
betalen voor het gebruik van de auto dan voor het gebruik van de P+R voorziening. Het komt er dus 
op neer de kosten voor P+R laag te houden. Dat zal meer effect hebben dan het verhogen van de 
parkeergelden in de binnenstad. Toch moet hier aan toegevoegd worden dat wanneer de kosten voor 
parkeren te hoog oplopen, deze parkeerkosten wel invloed zullen hebben op het keuzegedrag. 
 

9HUJHOLMNLQJ�DOJHPHQH�EHRRUGHOLQJ�NZDOLWHLWVDVSHFWHQ�

Toetsing onderzoek aan beoordeling huidige gebruikers [10] 
 

 
 

)LJXXU������EHRRUGHOLQJ�QDDU�EHODQJULMNKHLG�NZDOLWHLWVDVSHFWHQ�LQ�1HGHUODQG�LQ���
 
Als we kijken naar wat de huidige gebruikers op transferia en P&R als belangrijk achten zien we 
dezelfde tendensen. Gebruikers hechten vooral belang aan een goede beveiliging van de 
overstappunten. Dit is ook mede toe te schrijven aan het feit dat gebruikers een hoger inkomen hebben 
en met een duurdere wagen rondrijden. Naast bewaking is ook de kwaliteit van het openbaar vervoer 
van belang.  Zowel een hoge frequentie als een hoge snelheid van belangrijke eisen gesteld aan het 
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openbaar vervoer. Het transferium zelf moet voorzien zijn van een comfortabele wachtruimte. De 
meeste gebruikers hechten weinig belang aan de aanwezigheid van additionele voorzieningen. Men 
brengt het liefst zo weinig mogelijk tijd door op het overstappunt. Toch vinden ze  dat er aan een 
aantal basisvoorzieningen moet voldaan worden zoals en telefoon, toilet, …  .  
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Bijlage C : Basis voor de ontwerpmethodiek  voor 
multimodaal netwerk 
Voor het opstellen van de ontwerpmethodiek van multimodale stelsels zullen we eerst teruggrijpen 
naar de algemene ontwerpmethodiek voor transport netwerken zoals die door Egeter en Immers [��] is 
opgesteld. De ontwerpmethodiek uit [20] en [7] vormt de achtergrond voor het verder uitwerken van 
een multimodale ontwerpmethodiek op het ontwerp van multimodale knooppunten. 
�

%DVLVSULQFLSHV�

�
Bij het ontwerpen van een transport netwerk zal een bepaalde filosofie gevolgd worden om zo een 
optimale samenhang in het netwerk te bereiken. 
 
• (HUVW�GH�VWUXFWXXU�GDQ�GH�HOHPHQWHQ�
In eerste instantie moet men de visie over de totaalstructuur van het netwerk ontwikkelen. Men moet 
kijken naar de kernen die moeten worden verbonden en het aantal gewenste schaalniveaus. Pas dan 
gaat men kijken naar de elementen. In de praktijk gaat men vaak proberen de problemen plaatselijk op 
te lossen door knelpunten weg te werken. Vaak zijn de problemen echter structurerend van aard. 
 
• (HUVW�KHW�KRRJ�VFKDDOQLYHDX��GDQ�KHW�ODDJ�VFKDDOQLYHDX���
Om optimale samenhang tussen de verschillende schaalniveaus mogelijk te maken, kan men het best 
ontwerpen door eerst het hoge schaalniveau te ontwerpen en daarna het lage schaalniveua uit te 
werken (top-down), met een terugkoppeling (bottom-up).  
 
• (HUVW�FROOHFWLHI��GDQ�LQGLYLGXHHO�
De locatie van toegangspunten van het collectieve systeem dient preciezer te gebeuren dan de locatie 
van toegangspunten tot het individuele systeem. Dit is het gevolg van het feit dat we bij het openbaar 
vervoer geconfronteerd worden met slechts een discreet aantal toegangspunten en er voor- en 
natransport noodzakelijk is. 
 
• (HUVW�NZDOLWHLW��GDQ�FDSDFLWHLW��
Wanneer we een bepaalde verbinding willen realiseren moeten we in eerste instantie kijken naar de 
functie die deze verbinding heeft in het netwerk. Deze verbinding zal aan bepaalde snelheids-, 
betrouwbaarheids- en comforteisen moeten voldoen. Pas later zal men kijken naar de nodige capaciteit 
als afgeleide van de vervoervraag. 
 
• (HUVW�GH�WRHJDQJVSXQWHQ�GDQ�KHW�QHWZHUN�
Een vervoersnetwerk dient om toegangspunten onderling te verbinden. We moeten daarom kijken naar 
de verschillende toegangspunten en relaties tussen de toegangspunten om vervolgens de verbindingen 
tussen deze punten te ontwerpen. 
 
• (HUVW�GH�IXQFWLH�GDQ�GH�YRUP�HQ�GH�WHFKQLHN�
We moeten eerst weten welke functie een bepaalde verbinding vervult, pas daarna kunnen we meer 
uitspraken doen over infrastructuur en type vervoermiddel. 
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*HYROJHQ�YRRU�EDVLVSULQFLSHV��

�
De basisprincipes uit de algemene ontwerpmethodiek hebben ook hun invloed op het bepalen van de 
overstaplocaties. Ze kunnen niet letterlijk toegepast worden. Bepaalde principes krijgen een andere 
invulling of worden ter discussie gesteld wanneer we de ontwerpmethodiek zullen bekijken vanuit het 
inrichten van multimodale knooppunten. 
 
• (HUVW�GH�VWUXFWXXU�GDQ�GH�HOHPHQWHQ��
Wanneer we transferia gaan ontwikkelen, moeten we in de eerste plaats kijken tussen welke gebieden 
(kernen) de overstap een alternatief zou bieden. In eerste instantie moeten we kijken naar de gewenste 
verbindingen en dan naar de aanwezige infrastructuur die een koppeling mogelijk maakt. 
 
• (HUVW�KHW�KRJH�VFKDDOQLYHDX��GDQ�KHW�ODJH�
Vermits we te maken hebben met bestaande netwerken hebben we geen invloed op de manier waarop 
deze netwerken vroeger ontstaan zijn. We zullen er wel op toezien dat  transferia gelegen zijn bij 
belangrijke invalswegen. Bij het overstappen naar het openbaar vervoer zal er een schaalsprong 
optreden naar een lager schaalniveau. De wegen van het hoger schaalniveau bepalen dus de ligging 
van het overstappunt 
 
• (HUVWH�FROOHFWLHI��GDQ�LQGLYLGXHHO��
Overstappunten worden ingericht vanuit de leefwereld van de automobilist. Ze dienen dan ook 
gerelateerd te zijn aan het autosysteem. In dat geval zullen we extra openbaar vervoer verbindingen 
moeten aanleggen of moet de dienstregeling van het openbaar vervoer worden aangepast. Dit principe 
gaat wel op wanneer het openbaar vervoer zich op hoger of gelijk schaalniveau bevindt. Omwille van 
het gewenste kwaliteitsniveau zullen er maar een beperkt aantal toegangspunten zijn op bepaalde 
locaties. Deze toegangspunten kunnen ook mogelijke overstappunten zijn.   
 
• (HUVW�LGHDDO��GDQ�EHVWDDQG�
Zoals vermeld ligt het bestaande autowegennet en openbaar vervoersnet reeds vast. Overstappunten 
dragen wel bij tot een verbetering van het bestaande net in de richting van de ideale situatie. 
 
• (HUVW�GH�NZDOLWHLW��GDQ�GH�FDSDFLWHLW�
Als men succesvolle alternatieven wil bieden in de vorm van snelheid, betrouwbaarheid en comfort zal 
men eerst de kwaliteit van de ganse verbinding moeten realiseren. Capaciteit is slechts afgeleid van de 
vraag. Omwille van het geringe gebruik van overstappunten is er vaak niet voldoende financiële 
draagkracht om het gewenste niveau op peil te houden. Zonder kwaliteit is er geen vraag, maar zonder 
vraag is er geen kwaliteit. 
 
• (HUVW�GH�WRHJDQJVSXQWHQ��GDQ�KHW�QHWZHUN�
Overstappunten zijn eigenlijk toegangspunten tot verschillende deelsystemen. De ligging van dit 
toegangspunt wordt wel bepaald door de afwikkelingen op het wegennet en het openbaar vervoersnet. 
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2QWZHUSVWDSSHQ�

 
Toepassing van deze ontwerpmethodiek resulteert in het ontwerpen van collectieve en individuele 
netwerken en in het bepalen van punten waarin deze netwerken met elkaar verknoopt zijn. Op die 
manier ontstaat een ideale integratie van beide systemen.  
 
• 6WDS����RQGHUVFKHLGHQ�YDQ�GH�YHUVWHGHOLMNLQJVQLYHDXV�
Verstedelijkingsniveaus worden geselecteerd om geschikte plaatsen te vinden waar collectieve en 
individuele netwerken het best worden verknoopt. De overgang tussen twee verstedelijkingsniveaus 
(bv. overgang stadsgewestelijk – landelijk) biedt vaak mogelijkheden om beide deelsystemen te 
verknopen. 
• 6WDS����RSVWHOOHQ�YDQ�NHUQHQKLsUDUFKLH�RSVWHOOHQ�
In deze stap gaat men de kernen indelen naar belangrijkheid. Naarmate ze belangrijk zijn zullen ze al 
dan niet worden opgenomen in het netwerk. De afbakeningsgrenzen voor de indeling in kernen zijn 
vastgelegd in stap 1. In deze stap wordt ook het gewenste aantal toegangspunten per kern vastgelegd. 
• 6WDS����EHSDOHQ�YDQ�GH�JHZHQVWH�YHUELQGLQJHQ�
In deze stap wordt bepaald welke kernen zeker op het netwerk aangesloten moeten worden en welke 
verbindingen daarbij de hoogste prioriteit hebben. Men houdt nog geen rekening met eventuele tracés. 
Bij collectieve netwerken zullen de gewenste verbindingen het ideale net vormen. Bij wegenstelsels 
moet men bij het opstellen rekening houden met de ontsluitingsruimte. Autosnelwegen worden niet 
door het stadscentrum aangelegd maar worden door wegen van een lager schaalniveau ontsloten. 
• 6WDS����DQDO\VH�YDQ�KHW�EHVWDDQGH�QHWZHUN�
In het bestaande netwerk wordt gezocht naar de verbindingen die zo dicht mogelijk bij de ideale 
verbindingen aansluiten. Men evalueert daar ook of deze wegen op het juiste schaalniveau gelegen 
zijn.  
• 6WDS����]RHNHQ�QDDU�HHQ�FRPSURPLVQHWZHUN�
Men kan het ideale net vergelijken met het bestaande net. Op die manier worden gebreken in de 
bestaande structuur duidelijk. Men kan nu bekijken welke aanpassing aan het bestaande net acceptabel 
zijn vanuit financieel, economische en ecologisch standpunt. In deze stap is ook duidelijk waar de 
verknopingen tussen collectieve en individuele netwerken kunnen plaatsvinden. We kunnen ons de 
vraag stellen of alle geschikte punten waar verschillende netten elkaar kruisen, benut worden voor 
overstappunten, of nemen we slechts een beperkt aantal punten mee. 
 

2QWZHUSGLOHPPD¶V�HLJHQ�DDQ�KHW�RQWZLNNHOHQ�YDQ�29�YHUELQGLQJHQ�

Het ontwerpen van een multimodaal netwerk rond een stedelijke kern brengt ons ook terug tot de 
vraag: “ Hoe moet het openbaar vervoer in die stad er uit zien?”  We merken op dat er verschillende 
tegenstrijdige belangen heersen. De voornaamste conflicten zijn weergegeven in volgende dilamma’ s 
 
• 'LOHPPD�YDQ�GH�WRHJDQJVGLFKWKHLG��
Wanneer we de toegangsdichtheid van de openbaar vervoerlijnen van en naar het transferium bekijken 
zien we dat er twee factoren zijn die en rol spelen. Een groot aantal haltes in de stad resulteert in 
beperkte natransporttijden aan de bestemmingskant. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om direct op de 
bestemming te worden afgezet. De verbindingskwaliteit zal er echter op achteruit gaan. Doordat de 
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reistijd via het openbaar vervoer langer wordt, biedt het openbaar vervoer geen goed alternatief voor 
de auto.  
 
• 'LOHPPD�YDQ�GH�QHWGLFKWKHLG�
 
Wanneer bekend is welke bestemmingsgebieden in de stad moeten verbonden worden met het 
transferium, blijft nog de vraag of deze met veel of weinig schakels moet verbonden worden. Vanuit 
het oogpunt van de gebruiker is een directe verbinding tussen het transferium en de bestemming 
gewenst. Vanuit het oogpunt van beheerder is uit kostenoverweging dergelijke opbouw van het 
stedelijk OV-systeem onmogelijk. Wil men toch directe verbindingen realiseren zou dit ten koste gaan 
van de aangeboden frequenties op alle verbindingen. 
 
• 'LOHPPD�YDQ�GH�OLMQGLFKWKHLG�
 
Een andere manier om rechtstreekse verbindingen tussen het transferium en het openbaar vervoer 
knooppunt te realiseren is het verhogen van de lijndichtheid. Verschillende lijnen kunnen vanuit het 
transferium vertrekken en verschillende eindbestemmingen in de stad hebben. Op die manier is er geen 
tweede extra overstap nodig. Daartegenover staat wel de kostprijs. Bij gelijkblijvend budget zal dit 
resulteren in een frequentieverlaging op de andere lijnen. 
 
• 'LOHPPD�YDQ�KHW�DDQWDO�VWHOVHOV�
 
Wanneer we spreken over het verbinden van de transferia met het stadscentrum, willen we het liefst 
een directe verbinding met weinig tussenliggende halteplaatsen. Dit impliceert ook dat de 
kwaliteitseisen aan dit stelsel verschillen van het lokale openbaarvervoer netwerk in de stad. Vanuit dit 
standpunt is het dus vanzelfsprekend dat er minstens twee schaalniveaus aanwezig zijn. Het is echter 
niet altijd mogelijk uit financiële en infrastructurele overweging een tweede hoger stadsgewestelijk 
schaalniveau te realiseren. 
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Bijlage D : Lijst belangrijke tramlijnen Antwerpen 

 lengte  
aantal 
haltes 

Halte-
afstand reistijd gem. freq. Spits basisfreq. 

     gemm.   snelheid     

 (km)   km min km/u aantal/uur aantal/uur 

Ontsluiting westelijke rand               

as Melsele-linkeroever-Meir               ª «B¬�¯® ° ±�²!³�´ �µB® ¶�µ�® µ�· �µB«�¸�¶?µB8¹
              

                

Melsele-linkeroever (afrit E17) 3,5 7 0,5 12 17,5 6 10 

linkeroever (afrit E17)-groenplaats 2,8 5 0,6 7 24,0 6 10 

groenplaats - opera 1,1 2 0,6 4 16,5 6 10 

opera-sportpaleis 2,2 4 0,6 7 18,9 6 10 

                ª «B¬�¯® ° ±�²!º�´ ® ° ²�¸�µ�«�»�µ�¼�µ�«�·2½�»�¾�»�¸�µB²�¹
              

                

linkeroever (afrit E17)-groenplaats 2,8 5 0,6 7 24,0     

groenplaats - opera 1,1 2 0,6 4 16,5     

opera - harmonie 2,1 5 0,4 10 12,6 8 10 

harmonie - JAN DE VOS 2,4 7 0,3 8 18,0 8 10 

jan de vos -zwaantjes 1,3 4 0,3 4 19,5 8 10 

                ª «B¬�¯® ° ±�²8¿BÀ!´ ® ° ²�¸�µ�«�»�µ�¼�µ�«�· Ál»�«�ª ¶?µ�® ¹
              

                

linkeroever (afrit E17)-groenplaats 2,8 5 0,6 7 24,0 8 10 

groenplaats - opera 1,1 2 0,6 4 16,5 8 10 

opera - harmonie 2,1 5 0,4 10 12,6 8 10 

harmonie - BERCHEM SINGEL 1,35 4 0,3 6 13,5 8 10 

                ª «B¬�¯® ° ±�²�À!´ ¼�¬�²�¬�Â2Ãg8¬�¬�«?ª�´�º�Ä�Ä�Å�¹
              

(linkeroever-deurne)               

linkeroever (afrit E17)-groenplaats 2,8 5 0,6 7 24,0 8 10 

groenplaats - opera 1,1 2 0,6 3 22,0 8 10 

opera-sportpaleis 2,2 4 0,6 4 33,0 8 10 

                

ontsluiting noordelijke rand               

Merksem               Æ�Ç.È ÁÊÉ�Ë Ì�Í4³�´ �µ�«�¸�¶-µ�8· �µB® ¶�µB® µ�¹
              

                

KEIZERSHOEK-MERKSEM 2 6 0,3 9 13,3 6 10 

MERKSEM-SPORTPALEIS 1,9 2 1,0 3 38,0 6 10 

SPORTPALEIS -OPERA 2,2 3 0,7 4 33,0 6 10 

OPERA -GROENPLAATS 1,1 4 0,3 4 16,5 6 10 

                Æ�Ç.È ÁÊÉ�Ë Ì�ÍdÀg´ Î*µBÏ2«�²�µB·2® ° ²2¸�µÐ«�»�µ�¼�µ�«?¹
              

                

WIM SAERENSPLEIN -SPORT 3 10 0,3 10 18,0     

SPORTPALEIS -OPERA 2,2 2 1,1 4 33,0 6 10 

OPERA -GROENPLAATS 1,1 4 0,3 4 16,5 6 10 

                

ontsluiting zuidelijke rand               
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Æ�Ç.È ÁÊÉ�Ë Ì�Í4º�´ Ñ�»�¾�»�¸�µB²�· ® ° ²2¸�µ�«�»�µ�¼�µÐ«�¹
              

ZWAANTJES-JAN DE VOS 1,3 4 0,3 4 19,5 8 10 

JAN DE VOS-HARMONIE 2,4 7 0,3 8 18,0 8 10 

HARMONIE_OPERA 2,1 5 0,4 10 12,6 8 10 

OPERA_GROENPLAATS 1,1 2 0,6 4 16,5 8 10 

                Æ�Ç.È ÁÊÉ�Ë Ì�Í4º�Ã)´ ¶-Ò�½�»�»�²�¶-µB® ½�»�Â�·2¶-° ® ¶-¾�Ï2«�Ó�¹
              

                

SCHOONSELHOF -ZWAANTJES 1,7 4 0,4 4 25,5 8 10 

ZWAANTJES - ZUID 2,1 6 0,4 10 12,6 8 10 

ZUID-NAT. BANK 1,8 6 0,3 11 9,8 8 10 

NAT. BANK - ROOSEVELTPLAATS 0,9 3 0,3 5 10,8 8 10 

                Æ�Ç.È ÁÊÉ�Ë Ì�ÍÔÃ!´ ¶-Ò�½�»�»�²�¶?µB® ½�»�Â · ¶�ª Õ�Ö�° µ�ª µÐ«?¶�¼�® ° µ�ª ¹
              

SCHOONSELHOF -ZWAANTJES 1,7 4 0,4 4 25,5 7 10 

ZWAANTJES - ZUID 2,1 6 0,4 10 12,6 7 10 

ZUID - GROENPLAATS 2,25 8 0,3 13 10,4 7   

                Æ�Ç.È ÁÊÉ�Ë Ì�ÍE¿�º�´ Ì�Ï�¶�ª ° µB×�¬�® µB° ¶-· ØÙÕÚ ¬�µÐ«?µB²�¶-×�® µB° ²�¹
              

ZUID-NAT;BANK 1,8 6 0,3 11 9,8 8 10 

NAT; BANK -ROOSEVELT 0,9 3 0,3 5 10,8 8 10 

                

ontsluiting oostelijke rand               

                Æ�Ç.È ÁÊÉ�Ë Ì�Í4º�Ã!´ ¶�° ® ¶?¾�Ï�«�Ó�· Ú ÒB½�»�»�²�¶-µB® ½�»�Â ¹
              

SILSBURG -SINGEL 2,7 10 0,3 10 16,2 8 10 

SINGEL -ROOSEVELT 2,2 7 0,3 12 11,0 8 10 

ROOSEVELT-NAT; BANK 0,9 3 0,3 5 10,8 8 10 

                Æ�Ç.È ÁÊÉ�Ë Ì�ÍE¿BÄ!´ Û�µBÏ2«�²�µB· Álµ�® ¸��¬�«�¸�ª ¹
          8 10 

DEURNE-SINGEL 1,9 5 0,4 8 14,3 8 10 

SINGEL - ROOSEVELT 2,2 7 0,3 12 11,0     

                

ontsluiting zuidoostelijke rand               

                Æ�Ç.È ÁÊÉ�Ë Ì�ÍE¿BÀ!´ Ál»�«?ª ¶-µB® · ® ° ²�¸�µ�«�»�µ�¼�µÐ«?¹
              

MORTSEL-BERCHEM (SINGEL) 2,7 7 0,4 9 18,0 8 10 

BERCEHM (SINGEL) -HARMONIE 1,35 4 0,3 6 13,5 8 10 

HARMONIE_OPERA 2,1 5 0,4 10 12,6 8 10 

OPERA_GROENPLAATS 1,1 2 0,6 4 16,5 8 10 

                Æ�Ç.È ÁÊÉ�Ë Ì�ÍdÜg´ Ál»�«?ª ¶?µB® · ¶-ª ÕÐÖ�° µ�ª µ�«?¶-¼�® ° µ�ª ¹
              

MORTSEL-BERCHEM (SINGEL) 2,7 7 0,4 9 18,0 8 13 

BERCEHM (SINGEL) -HARMONIE 1,35 4 0,3 6 13,5 8 13 

HARMONIE-NATIONALE BANK 1,35 3 0,5 5 16,2 8 13 

NATBANK-GROENPLAATS 1,1 3 0,4 3 22,0 8 13 
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Bijlage E : Wegennetwerk  in transfer 
Om de werkelijke situatie in Antwerpen zo goed mogelijk voor te stellen hebben we een netwerk 
opgebouwd uit 400 schakels. De helft daarvan stellen het wegennetwerk voor. Er worden ook een 100 
schakels gebruikt om het openbaar vervoernetwerk uit te zetten. De rest van de schakels wordt 
gebruikt in Transferlinks. 
 
In volgende tabel zetten we enkele  belangrijkste invalswegen en stedelijke verkeerswegen op een 
rijtje zoals die zijn ingegeven in het invoerbestand antwerpen.net.  
�
,QYDOVZHJHQ�+RRIGZHJHQ����$XWRVQHOZHJHQ����������
nr. naam straat snelheid  capaciteit kaartnr. nr. op kaart 
A12 Bergen-op-Zoom - Antwerpen 120 4200 Kaart 1 1 
E19 Breda - Antwerpen 120 4200 Kaart 1 2 
E34/E313 Turnhout/Luik - Antwerpen 100 6300 kaart 4 3 
E19 Brussel - Antwerpen 120 6300 kaart 5 4 
A12 Brussel - Antwerpen 120 4200 kaart 5 5 
E17 Gent - Antwerpen 120 6300 kaart 2 6 
E34 (A11) Zeebrugge - Antwerpen 120 4200 kaart 2 7 

7$%(/�(�����KRRIGLQYDOVZHJHQ�
6HFXQGDLUH�LQYDOVZHJHQ�
N1 Bredabaan (t.h.v. Kleine Bareel) 70 3000 Kaart 1 8 
N1 Bredabaan (Merksem) 50 2400 Kaart 1 9 
N11 Kapelsesteenweg 70 1700 Kaart 1 10 
N1 Ijzerlaan 70 3400 Kaart 1 11 
N180 noorderlaan 70 3400 Kaart 1 12 
N114 Ekersesteenweg 70 3400 Kaart 1 13 
N129 Groenendaallaan 70 3400 Kaart 1 14 
N129 Viaduct Schijnpoort 50 2000 Kaart 1 15 
N 120 Bisschoppenhoflaan 70 3400 kaart 4 16 
N12 Turnhoutsebaan (t.h.v. Deurne Noord) 50 1700 kaart 4 17 
N116 Boterlaarbaan - Stenenbrug 50 2400 kaart 4 18 
  Gitschotelei - Drakenhoflaan 50 1700 kaart 4/6 19 
  Borsbeeksesteenweg - Robianostr. 50 1700 kaart 4/6 20 
N10 Provinciesteenweg 50 1700 kaart 6 21 
N1 Antwerpsestraat - Statielei 40 1500 kaart 6 22 
N1 Grote steenweg 70 3400 kaart 6 23 
N173 Prins Boudewijnlaan 70 3400 kaart 5/6 24 
N177 J. Van Rijswijcklaan 50 34000 kaart 3/5 25 
N177 Boomsesteenweg (naast viaduct) 70 2400 kaart 5 26 
A12 Jan de Voslei 70 3400 kaart 3/5 27 
N148 St-Bernardsesteenweg 50 1700 kaart 3/5 28 
N70 Blancefloerlaan 50 2000 kaart 2/3 29 
N49 Waaslandtunnel 50 1700 kaart 3 30 

7$%(/�(����VHFXQGDLUH�LQYDOVZHJHQ�
7DQJHQWLHOH�ZHJHQ�
R1 Ring (t.h.v. Kennedytunnel) 100 6000 kaart 2/3 31 
R1 Ring (Kennedytunnel-Antw. Zuid) 100 6300 kaart 3 32 
R1 Ring (Antw. Zuid - Antw. Oost) 100 10000 kaart 3 33 
R1 Ring (t.h.v. Merksem) 100 6300 kaart 1 34 
R10 Singel 70 3400 kaart 3/4/5 35 
R11 Krijgsbaan- Autolei( Wommelgem) 70 3400 kaart  3 36 
R11 Krijgsbaan-Vredebaan ( Morstel) 50 1700 kaart 6 37 
R11 Krijgsbaan (t.h.v. Wilrijk) 90 3400 kaart 5 38 
R11 J. Moretuslei - Krijgsbaan 70 1700 kaart 5 39 
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7$%(/�(����WDQJHQWHQ�ULQJZHJHQ�
�
6WHGHOLMNH�YHUNHHUVDVVHQ�
N113 Leien Zuid 50 4000 kaart 3 40 
N1 Leien Noord 50 4000 kaart 3 41 
N1 Mechelsesteenweg 50 1700 kaart 3 42 
N184 Plantin en Moretuslei 50 3000 kaart 3 43 
N177 J. Van Rijswijcklaan 50 3000 kaart 3 44 
  Kaaien 50 1700 kaart 3 45 
N12 Turnhoutsebaan 30 1200 kaart 3 46 
  Leopoldstraat 30 800 kaart 3 47 
  L. Nieuwstraat 30 800 kaart 3 48 
  G. Lemanstraat 50 3000 kaart 3 49 

7$%(/�(�����VWHGHOLMNH�YHUNHHUVDVVHQ�
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Bijlage F:  Belangrijke aspecten i.v.m. Transfer en 
Routeset Generator 
In deze bijlage zal de werking van de routeset generator verder uitgewerkt worden. De routeset 
generator (RSG) heeft tot doel het genereren van een lijst van mogelijke routes tussen een herkomst en 
een bestemmingszone.  Deze routeset vormt dan de invoer voor de toedeling in Transfer. De invoer en 
uitvoer van zowel de RSG als Transfer gebeurt door middel van .text bestanden. Het gebrek aan 
grafische in- en uitvoer beperkt echter de begrijpbaarheid van ingewikkelde netwerken, waardoor 
vereenvoudigingen noodzakelijk zijn. 
 
De invoer in RSG bestaat uit : 
Het netwerkbestand    (  .net) : een lijst met alle links, begin en eindknoop, type, atrributen) 
Herkomst bestemmingsbestand: een lijst met alle herkomst-bestemmingsrelaties. 
Parameters : belangrijke parameters gebruikt in het routeset algoritme 
 
Voor elke schakel wordt de gegeneraliseerde kost berekend. In de gegeneraliseerde kost worden de 
voornaamste attributen en hun gewichtsfactor mee in rekening gebracht. In principe zal de deze functie 
verschillen naargelang het type gebruiker (veel of weinig comfort) en het motief van de verplaatsing.  
 
De formule voor de schakel voor mode m en gebruikersklasse s is als volgt: 

D
V
PD

V
P

V
D

V
P

V
D '&.;927&F **** ++= βγ  

met Ca de vaste kost , die bijvoorbeeld voor het individueel vervoer een tolheffing kan betekenen. 
Voor transferlinks bestaat deze kost uit parkeergelden of een ticket voor de tram. 

De belangrijkste parameter is de tijd die nodig is om een schakel af te leggen ; a. Deze waarde is een 
stochastische grootheid vermits de reistijd nooit exact vast ligt bv. Omwille van congestie, parkeertijd, 
vertraging bij het openbaar vervoer. . VOTs rekent de waarde in per tijdseenheid voor gebruikersklasse 

s. In de laatste term vinden we de vermenigvuldiging van de kostprijs per kilometer ÝÞ&. en de afstand 

van de schakel. ßàγ  en áâβ  zijn de gewichtsfactoren  voor vervoerswijze m en gebruikersklasse s. Deze 

parameters ( áâγ  en áâβ ) hangen af van de persoonlijke  voorkeur van de gebruikers. 

 
In de iteratie zal men bepaalde attributen zoals de reistijd laten variëren met behulp van Monte-Carlo 

simulatie. De verschillende persoonlijke voorkeuren worden voorgesteld door parameters ãäγ  en ãäβ  
te laten variëren. 
 
De procedure wordt voorgesteld in volgend schema 
 



 

 138 

 

)LJXXU�����VFKHPD�DOJRULWPH�URXWH�VHW�JHQHUDWLRQ�SURFHV�>��@�
 
Via  het kortste route algoritme wordt dan de route gezocht met de kleinste gegeneraliseerde kosten. 

∑
∈∀

=
SD

V
D

V
S FF

 

We zien dat deze kost een stochastische waarde heeft. Variatie van de parameters kan leiden tot een 
andere route. Elke nieuw gevonden route wordt zo aan de routeset toegevoegd. Het komt hierop neer 
een voldoende aantal keer de waarden voor de parameters te laten variëren.  
 
Voor de andere linktypes kunnen we gelijkaardige gegeneraliseerde kostenfuncties opschrijven. 
 

Link Type Link Cost 
Walk ååæçæå èèé�ê èë ** β=  
Fiets ìíìíîíì ïð�ñòòó�ô.òõ *** += β  

Fiets boarding ö÷ø÷ö ùùú�û ùü **β=  
fiets alighting ýþÿþý ����� �� **β=  

Car ������� �	�
������� *** += β  
Auto boarding ����� ������� **β=  
Auto alighting ������ ������������ *** += β  
PT in-vehicle ������� ��! ""#%$&"' *** += β  
PT alighting ()*)( ++,�- +. **β=  
PT dwelling ()*)( ++,�- +. **β=  
PT boarding /010/ 234�5 26 **β=  

7DEHO������RYHU]LFKW�JHJHQHUDOLVHHUGH�NRVWHQIXQFWLH�LQ�7UDQVIHU�HQ�56*�
2SPHUNLQJ�
Niet alle multimodale combinaties zijn even vanzelfsprekend. In het routeset algoritme is in de 
combinatie auto - openbaar vervoer - auto de tweede overstap belast met een extra weerstand opdat 
deze combinatie niet zal voorkomen in de routeset. 
 
In de routeset generator gebruikt men een Monte Carlo simulatie om verschillende reistijden te laten 
variëren. Er wordt echter nog geen rekening gehouden met de belasting op de schakels. Dat zal slechts 
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gebeuren in de toedeling door middel van Transfer. Transfer maakt gebruik van een deterministische 
evenwichtstoedeling. 
 
De routeset van de Routeset Generator bevat meestal een groot aantal gedeeltelijk overlappende 
routes. Het path-size logit algoritme is geïmplementeerd om een extra weerstand in te bouwen in 
functie van het percentage overlapping met een andere route. De toepassing van dit algoritme wordt 
uitvoerig besproken in [28] 
 
Bij de evenwichttoedeling wordt gebruik gemaakt van afnemende wegingsfactoren 

78
9:9: )QUIORZQ

QUIORZ 11 1 �
�

 ;������  

waarbij Frj de nieuwste toedeling is rekening houdend met de nieuwe weerstanden.  
 
Als invoer in Transfer hebben we gegevens over het netwerk nodig. Deze informatie zit vervat in 
zones.txt, links.net en nodes.txt. We geven ook de herkomst-bestemmingsmatrix mee OD.txt en de 
routeset uit de routesetgenerator (routeset.pth) 
 
 <>=@? AB? CEDFDFGIH�JFGKA LMJBNBO ? N DQP%JFJFLSR�TVUXWZY�[]\�T
< ^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^<>=@? AB`aDBCFA bBGKcE? CEA bF` ^ cFDFN ? dE? A DFc<>=SDBe�DfHBJBGKA LgJFN�O ? N DfdIbFhfN DihaDfLgDFhaDFN Cj`KDKP%biA A DFG

k
A DFl!CFAFGibfmKDiAFl�bFLgbFlFA DFL@n <onqprJFLgcaABGi? DiAFhaDFN DBe�DFGts A JiAFmaDaAFDF? GicaDQP%bFGuciD
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�
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}�|��]�!� GaJicaDBC
�
A �KA <fl�GiJ�y�DiGf`KDBCFA bFGac

� � }]��� N ? Gil�C
�
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�t�a� � � ��� = �
A �~A�<I�@� ^ dfbaA L_? �I`aDBCFA bBGKc� |&� � �i��� � LgJKzBA DFC�DaA
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In weigts.txt geven we de wegingsfactoren voor reistijd, vaste kosten en kost per km mee. Voor ons 
model van Antwerpen hebben gebruik gemaakt van bestaande weights.txt bestanden die bij vorige 
toepassingen van Transfer werden gebruikt. 
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linkTypeNr Time Cost CostPKm     
1 1 0 0 connector   
4 1 0 0 connector   

12 1,7 0 0 te voet   
21 2 0 0 fiets  boarding 
22 1,2 0 0 fiets   
24 2 0 0 fiets  alighting 
32 0,7 11 11 snelweg   
41 2 0 0 hoofdweg boarding 
42 0,8 11 11 hoofdweg   
44 1 0 0 hoofdweg alighting 
51 2 0 0 secundaire weg boarding 
52 0,9 11 11 secundaire weg   
54 1 0 0 secundaire weg alighting 

141 2 0 0 bus/tram boarding 
142 1 11 11 bus/tram   
143 1 0 0 bus/tram dwelling 
144 1 0 0 bus/tram alighting 

7DEHO�����RYHU]LFKW�JHEUXLNWH�OLQNW\SHV�LQ�7UDQVIHU�
We zien dat de wegingsfactoren voor de reistijd op de snelweg (32) minder groot zijn dan voor een 
normale weg  (52) of het openbaar vervoer (142). 
Een belangrijk bestand voor de evenwichtstoedeling is speedflow.txt . In netwerkbestand link.net 
wordt per schakel een getal meegegeven dat verwijst naar een specifiek q-u diagram (intensiteit - 
snelheid). Op deze manier wordt congestie mee in rekening gebracht doordat op basis van de nieuwe 
snelheid de reistijden berekend zullen worden voor de volgende iteratiestap. Bij het wachten op de 
tram of de bus (141) zal de wachttijd zwaarder worden beoordeeld dan een even lange effectieve 
rijtijd. Op deze manier worden psychologische factoren mee in rekening gebracht.  
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