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Transferia
op weg naar een voorbeeld
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Structuurschema Verkeer en Vervoer
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HET PROBLEEM
Steeds meer wordt onze samenleving geconfronteerd
met de gevolgen van de snelle toename van het autogebruik. Een steeds grotere belasting van het milieu is hiervan het gevolg. Lucht en bodem raken verontreinigd,
geluidhinder neemt toe en landelijke gebieden worden
versnipperd door de aanleg van nieuwe wegen.
Ook de gevolgen voor onze economic laten zich merken:
de stagnerende doorstroming van het verkeer zowel op
de hoofdwegen alsook in steden maakt druk bezochte
gebieden minder makkelijk bereikbaar.

SVV-II
Om dit steeds groter wordend probleem een halt toe te
roepen; het bedrijfsleven goede transportmoglijkheden te
bieden en de leefbaarheid en de bereikbaarheid te verbeteren zijn door het ministerie van Verkeer en Waterstaat
een aantal maatregelen voorgesteld die zijn vervat in het
Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV-II). In
dit plan richt de aandacht zich op het terugdringen van
het autogebruik van met name het woon-werkverkeer.
Stimulering van het openbaar vervoer en goede benutting
van de bestaande infrastructuur vormen hierin de belangrijkste maatregelen.

Ritketen-benadering
Het beleid is ondermeer gericht op de zogenaamde ritketen-benadering. Dit betekent dat wordt getracht om het
openbaar vervoer te koppelen aan andere vervoersoorten.

Echter, om de automobilist, die regelmatig vele kilometers
aflegt, te bewegen per openbaar vervoer verder te reizen,
blijkt meer nodig dan de faciliteiten die op dit moment
worden geboden.
De automobilist stelt hoge eisen aan reistijd, betrouwbaarheid en comfort. Om aan deze eisen tegemoet te
komen, worden plannen gemaakt voor de aanleg van
zogenaamde TRANSFERIA. Het gebruik van transferia kan
aanmerkelijk bijdragen aan de beoogde reductie van
autokilometers.

EEN BIJDRAGE AAN DE
ORLOSSING: TRANSFERIA

DE AANPAK

komt niet alleen ten goede aan een beter leefmilieu, maar
ook aan de bereikbaarheid van congestiegevoelige gebieden zoals de Randstad. Om de beoogde doelstelling te
bereiken moeten de transferia worden gesitueerd op loka-

concept zo nodig worden aangepast.
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft opdracht
gegeven de mogelijkheden van deze SVV-actie voor de
vestiging van transferia nader uit te werken. Die opdracht
is verstrekt aan de Bouwdienst Rijkswaterstaat die vervolgens een 'projectgroep Transferia' samenstelde met verte-

ties van waaruit steeds veel auto's naar eenzelfde bestemming rijden.

Wat zijn transferia
Het openbaar vervoer vormt in de huidige situatie voor
veel automoblisten geen passend alternatief. Om hen te
bewegen toch meer van het openbaar vervoer gebruik te
maken, worden plannen ontwikkeld voor het vestigen
van transferia.
Een transferium is een overstappunt van auto op openbaar vervoer en bevindt zich op een logisch en makkelijk
bereikbare lokatie tussen vertrekplaats en bestemming.

Tevens wordt overwogen om transferia te bouwen aan de
rand van enkele steden. Deze zullen weliswaar een relatief geringere bijdrage leveren aan het reduceren van het
aantal autokilometers, maar ze kunnen wel een oplossing
bieden voor het steeds nijpender parkeerprobleem in de
steden waarmee vervolgens ook de leefbaarheid wordt
verbeterd.

genwoordigers uit de diverse betrokken instanties.
In samenwerking met de vertegenwoordigers van de
directoraten-generaal Vervoer en Rijkswaterstaat, de
Nederlandse Spoorwegen, VSN-groep,en de ANWB, is
voor wat betreft de voorbereiding en het opstellen van de

De 15 potentiele pilotlokaties waarop de haalbaarheidsonderzoeken worden uitgevoerd zijn:

C'.

Wat beogen transferia
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De transferia beogen een kwalitatief hoogwaardig alternatief te bieden voor een verplaatsing per auto. Het aantal autokilometers dat hiermee zal worden teruggebracht,
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P+R-terreinen richten zich op een betere toegankelijkheid
van de spoorwegstations. In die hoedaningheid zouden ze
ook kunnen worden gezien als een bijdrage aan de ritketenbenadering. Deze bijdrage blijft echter beperkt tot verbetering van de bereikbaarheid van de stations door mid-
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del van een betere bewegwijzering en door het bieden
van voldoende parkeerrruimte.
Het onderscheid met de toekomstige transferia is echter
wezenlijk. De transferia zullen immers zijn gesitueerd op
een logische plaats in de route, en bieden meer service
door de garantie van een korte en comfortabele overstap5^
I
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Er is een logboek samengesteld met daarin gegevens over
240 lokaties in Nederland.
Hiervan kwamen 41 kansrijke transferium-lokaties in aanmerking.
Vervolgens zijn op grand van het criterium dat de realisatie voor 1997 zal plaatsvinden, 15 potentiele pilotlokaties

lokaties, zal worden onderzocht welke daarvan uiteindelijk in aanmerking zullen komen als pilotproject.

ren zoals geldautomaten, winkels en garages.
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Pilot-transferia

geselecteerd.
Aan de hand van een haalbaarheidsonderzoek op deze

Uitgangspunt is dat de automobilist, mits het aantrekkelijk
is, wel bereid is om een deel van het traject af te leggen
per openbaar vervoer. Voorwaarde zal derhalve zijn dat
de automobilist comfort wordt geboden: een korte overstaptijd met aansluitend hoogwaardig openbaar vervoer.
Opdat de overstaptijd efficient benut kan worden kan het
in sommige gevallen aantrekkelijk zijn de transferia te
voorzien van ook andere faciliteiten die tijdwinst opleve-
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getoetst. Op grand van de resultaten kan het huidige

mogelijkheid en eveneens comfortabel openbaar vervoer.
Het is echter niet uitgesloten dat enkele huidige P+R-terreinen vanwege hun gunstige ligging zullen worden
opgewaardeerd tot een transferium.

voorlopige criteria gewerkt aan de uitvoering van dit project. Vervolgens zijn voor de opzet van een plankaart van
kansrijke lokaties ('plankaart '93') ook de regionale directies van Rijkswaterstaat en de regionale vervoerbedrijven
betrokken. Deze activiteiten zijn inmiddels afgerond.

Eisen
De transferia zullen moeten voldoen aan een aantal eisen.
Hiervoorzijn toetsingscriteria vastgesteld. Deze hebben
ondermeer betrekking op de ruimtelijke situering van de
lokatie, het potentiele gebruik, de kwaliteit van het openbaar vervoer aldaar en het comfort.
Om ervaring op te doen met die eisen zullen een aantal
pilot-transferia in Nederland worden gerealiseerd. Deze
zullen zoveel mogelijk moeten voldoen aan de daartoe
ontwikkelde functionele eisen. Met deze pilots kunnen de
essentiele functies van transferia worden onderzocht en

Hoorn
Heerhugowaard
Geertruidenberg
Krimpen a/d IJssel
Heinenoord
Utrecht-Westraven
Zwolle
Sittard
Heerenveen
Almere
Leiden
Geldermalsen
Groningen
Westerschouwen
Amsterdam-Bijlmer

NS-station
NS-station
Watertoren
Krimpenerbosweg
A29 - busstation
A12
NS-station
NS-station
NS-station
't Oor - busstation
A44 - S4
NS-station
Noorddijk
Renesse
Metrostation

De haalbaarheidsonderzoeken zullen worden uitgevoerd
door de regionale directies van Rijkswaterstaat. Kern van
het haalbaarheidsonderzoek vormt het financiele aspect.
Per transferium zal moeten worden nagegaan welke
investeringen er nodig zijn om het transferium exploitabel
te krijgen.
Verder zal ondermeer aan de volgende aspecten aandacht
worden besteed:
-

potentiele gebruikers
bestuurlijke randvoorwaarden
planologische randvoorwaarden
ontwerp en inrichting
realisatietermijn

Evaluatie
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Inlichtingen
Piet Riemens, projectleider Transferia
Bouwdienst Rijkswaterstaat
Postbus 20.000
3502 LA Utrecht
telefoon 030-857782
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Na evaluatie van de pilots kan bij het slagen van dit concept een advies voor de toekomstige transferia worden
opgesteld. Aan de hand hiervan zou dan in de toekomst
het transferiumnet in Nederland verder kunnen worden
uitgebouwd.
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Uitgebreid onderzoek zal worden gedaan naarde specifieke wensen die er leven bij de potentiele gebruiker. Met
name de eisen voor wat betreft de reistijd, het comfort en
de kosten zullen hierin een belangrijke rol spelen.
Nadat is vastgesteld of de lokatie voldoende potentie
heeft en tevens wat de omvang van het transferium zal
zijn, zal worden nagegaan welke bestuurlijke en planologische randvoorwaarden van belang zijn voor de realisatie
van het transferium. Het overleg zal worden gevoerd op
landelijk, regionaal en lokaal niveau.
De resultaten van de gebruikersprognose en de bestuurlijke en planologische randvoorwaarden zullen vervolgens
moeten uitmonden in een planconcept waarvoor enkele
globale ontwerpen zullen worden uitgewerkt.

Het project Transferia als
ontwikkelingsproces

Studie TU Delft
Prijsvraag
/

Idee

Publikaties transferia en
ideeen voor transferia

Colofon

Opstarten van projectgroep
en werkgroepen

directoraten-generaal van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat:
Vervoer en Rijkswaterstaat

Het project Transferia wordt uitgevoerd door de

Een globaal ontwerp omvat aspecten als: de parkeervoorzieningen, de aansluiting op het wegennet en het openbaar vervoer, overige faciliteiten.
Samengevat zullen de haalbaarheidsonderzoeken dus per
lokatie ondermeer duidelijkheid moeten opleveren over:

Plankaart,
communicatieplan

- de bijdrage van het transferium aan de SVV-doelstelling
(effect)
- de investerings- en exploitatiekosten

Haalbaarheidsonderzoeken
inrichting pilots

- de condities waaronder het transferium wordt
gerealiseerd

lllustraties:
Paul Kerrebijn, Wateringen

Pilot

Evaluatie
Advies

- de eventuele ongewenste neveneffecten

Landelijk netwerk
Deze pilots zullen eveneens onder verantwoordelijkheid
van de regionale directies van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd.

Redactie:
Projectgroep 'Transferia'
(werkgroep Communicatie)
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Vormgeving en produktie:
p.n.o. design, Utrecht
Drukwerk:
drukkerij De Oldehove, Naaldwijk
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