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1. Introductie 
 
Dit is een informatiepakket voor een verbeter ontwerp van trein stations. Het voegt 
geleerde lessen en opgedane kennis van de Nederlandse Spoorwegen samen, bedoeld 
voor openbaarvervoer aanbieders in Europa. De NS wil haar ervaringen ook delen met 
andere Europese rail netwerken.  
 
Niet alleen het vervoer van mensen, maar ook de stations zijn belangrijk voor de NS, 
zo blijkt ook expliciet uit de missie van het bedrijf: “NS wil haar reizigers veilig, op tijd 
en comfortabel vervoeren via aantrekkelijke stations”. Stations worden dus als een 
wezenlijk onderdeel van de NS gezien. De vraag die deze vaststelling met zich 
meebrengt is in hoeverre de stations als aantrekkelijk, sfeervol of comfortabel worden 
gezien. 
 
Stations zijn knooppunten in het systeem van openbaar vervoer, op lokaal, regionaal, 
nationaal en internationaal niveau en daarom economisch van groot belang. Het 
station maakt bestemmingen bereikbaar, maar is in toenemende mate ook zelf een 
bestemming. 
 
Het station is tevens van grote maatschappelijke betekenis vanwege de grote 
aantallen mensen die gebruik maken van openbaar vervoer. Dat maakt dat het station 
een plaats is waar vervoer en maatschappelijk verkeer met elkaar verweven zijn. 
Stationslocaties zijn gewilde vestigingslocaties voor bedrijven en steeds meer in trek 
bij de bewoners van de stad. Dat versterkt de economische betekenis van het station. 
Het maakt het station tot een dynamisch stadsportaal. 
 
Het station wordt vaak alleen opgevat als overstapmachine, maar het is veel meer 
dan een efficiënt transitpunt. In de vervoersfunctie ligt weliswaar de bestaansreden 
van het station, maar de grootste stations kunnen daaraan een extra toegevoegde 
waarde bieden als op de diverse behoeften van de bezoekers wordt ingesprongen. 
Juist omdat er dagelijks mensen uit alle richtingen samenkomen, zijn de grotere 
stations in werkelijkheid veel meer dan alleen een vervoersknooppunt. Dat blijkt ook 
uit onderzoek. Een kwart van de reizigers gebruikt volgens eigen zeggen het station 
alleen om op of over te stappen. Driekwart van de reizigers wordt echter ook door 
andere kwaliteiten aangetrokken. Om er af te spreken, te vergaderen, om iets te eten 
of ’s avonds nog een vergeten boodschap te kopen. Daarnaast trekken de grootste 
stations niet-reizend publiek, dat naar het station komt voor een werkbespreking, om 
iemand te ontmoeten, ’s avonds nog een tijdschrift te kopen of op zondag nog iets bij 
de drogist te halen. 
 
In de architectuur en de inrichting van de Nederlandse stations is een grote diversiteit 
waar te nemen. Elk station is een uniek product van specifieke omstandigheden in de 
stad en heeft een eigen geschiedenis en atmosfeer. Gelijktijdig heeft elk station zo 
veel vertrouwde elementen dat het voor de meeste reizigers nauwelijks moeite zal 
kosten om bij een eerste bezoek de weg te vinden. Toch moet elk station een eigen 
sfeer en karakter hebben, zodat het geen inwisselbare plek is, geen neutrale niet-
plaats. In deze balans van gelijkenis en verschil is de identiteit van het station vervat. 
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De NS kent een zeer heterogene doelgroep. Zo kan men binnen de categorieën must- 
en lust reizigers verder onderscheid maken in termen van leeftijd, gebruiksfrequentie 
en het gegeven of mensen al dan niet alleen reizen. Een dergelijke heterogeniteit in 
de doelgroep van de NS brengt eveneens een grote diversiteit aan 
reizigersvoorkeuren met zich mee. 
 
Om de verdeling over de modaliteiten naar meer openbaar vervoer om te buigen, 
moet het OV meer mensen aantrekken. Bestaande en potentiële reizigers moeten 
heten gevoel hebben dat hun reis zo aangenaam mogelijk is. Dit informatiepakket 
identificeert middelen om dat voor elkaar te krijgen.  



                                         

4     
 
  EIE/07/291/SI2.466803 
 

 

2. Klantwensenpiramide 
 
Uit onderzoek blijkt dat reizigers de keuze tussen auto of openbaar vervoer, naast 
prijs, vooral laten afhangen van de verschillen in veiligheid, betrouwbaarheid, reistijd, 
gemak, comfort en beleving. Deze kwaliteitsaspecten kunnen schematisch in een 
piramidevorm worden gestapeld. Voor een tevreden reiziger zijn alle aspecten 
belangrijk, maar niet allemaal even belangrijk: de piramidevorm geeft aan dat de 
kwaliteitsaspecten op de onderste niveaus door reizigers het belangrijkst worden 
gevonden. Met onderzoeksresultaten naar de waarde die verschillende klantgroepen 
hechten aan verschillende kwaliteitsaspecten van een gehele treinreis kan een 
kwantitatieve invulling van de klantwensenpiramide worden gemaakt. In de 
onderstaande figuur zijn de gemiddelde belangen weergegeven. Opvallend resultaat is 
dat vrijwel alle kwaliteitsdimensies van belang zijn, zonder een echte uitschieter. De 
kwaliteitsdimensies (sociale)veiligheid en betrouwbaarheid (reinheid en punctualiteit) 
bepalen de helft van het belang. Daarnaast tellen de satisfiers voor ruim 20% mee in 
de tevredenheid over de treinreis. 
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Het belang dat de 
reiziger aan de 
klantwensen toekent, is 
ook afhankelijk van hoe 
vaak men reist en met 
welk reisdoel, het 
reismotief. Een helder 
onderscheidt kan 
gemaakt worden 
tussen ‘must’- en ‘lust’-
motieven. De verdeling 
van reizigers naar ‘lust’ 
of ‘must’ verschilt 
gedurende de dag: met 
name in de 
ochtendspits zijn er 
veel mustreizigers. 
Mustmotieven hebben 
een verplicht karakter, 
waarbij locatie, 
aanvangstijd, tijdsduur en regelmaat meestal vastliggen. Mustreizigers hechten veel 
waarde aan snelheid en betrouwbaarheid van de voor hen bekende verplaatsing. 
Lustmotieven vinden plaats in de vrije tijd, en voor deze activiteiten wisselen locatie, 
aanvangstijd en tijdsduur vaker. Lustreizigers hechten relatief meer waarde aan 
comfort en beleving. De relatief onbekende reis is vaak een beleving op zich, waarbij 
de tijdsdruk die zo kenmerkend is voor mustmotieven meestal ontbreekt. Zowel 
must- als lustreizigers stellen reisgemak op prijs, vooral in de vorm van heldere en 
actuele reisinformatie. 
 
Voor verplaatsingen is nu duidelijk welke kwaliteitsdimensie in welke mate van belang 
zijn voor de reizigers. Echter, mensen zijn tijdens hun reis niet alleen bezig met 
verplaatsen, maar verblijven ook gedurende kortere of langere tijd ergens, 
bijvoorbeeld in een voertuig of op een station. Tijdens het verblijven prevaleren 
wellicht andere klantwensen. Activiteiten waar mensen aan deelnemen kunnen zoals 
we gezien hebben “tijd-ruimtelijk” in twee hoofdgroepen worden ingedeeld: verblijven 
en verplaatsen. Dit betekent dat we of ergens zijn en daar iets doen of dat we 
onderweg zijn ergens naar toe,… om vervolgens daar iets te gaan doen. 
 
Verblijfsactiviteiten vormen de hoofddoelen waaromheen we ons leven structuren, 
verplaatsen is een afgeleide activiteit om verblijfsactiviteiten te kunnen bereiken. 
Tijdens een reis zijn reizigers niet alleen bezig met het verplaatsen, maar kunnen ook 
gedurende kortere of langere tijd ergens verblijven, bijvoorbeeld op het station.  
Stations hebben daarmee een ambivalent karakter, het zijn plekken waar verplaatsen 
en verblijven samenvallen. De klantwensenpiramide illustreert het belang van  
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klantwensen, gezien vanuit het doel van de verplaatsing. Dat snelheid en gemak 
onderin de piramide zitten geeft een groter belang aan. Met andere woorden: een 
snelle en gemakkelijke reis zonder beschutte wachtruimte op het station zal door de 
meeste reizigers in de meeste gevallen hoger worden gewaardeerd dan een reis via 
het mooiste station van Nederland, maar met lange wachttijden op vertraagde 
treinen. 
 
Echter hoe langer een reiziger ergens verblijft, des te belangrijker worden comfort en 
beleving. Zo verwacht een reiziger meer comfort in een hogesnelheidstrein dan in een 
stoptrein, omdat hij daar doorgaans langer in zit. Een lift en een cruisschip verzorgen 
beide verplaatsingen, maar het accent op comfort en beleving vormen uitersten. Bij 
typische verblijfsactiviteiten, zoals een bezoek aan een restaurant of pretpark is de 
belevingswaarde zelfs de eerste klantwens, gevolgd door comfort. Bij verblijven staan 
beleving en comfort zo centraal, dat dit nu de dissatisfiers zijn. Men verwacht dat de 
dienstverlener bij een langer verblijf veel zorg besteedt aan deze kwaliteitsdimensies. 
De satisfiers zijn bij verblijfsactiviteiten gemak en snelheid. Als het tijdens een verblijf 
erg eenvoudig en/of snel blijkt te zijn om diensten te consumeren (geen franse 
menukaart en/of wachttijden voor attractie) dan is men aangenaam verrast. Indien 
men moet wachten is men nog niet direct ontevreden (de belevingswaarde 
compenseert dit ruimschoots). Eigenlijk is de volgorde van belang bij verblijven dus 
omgekeerd aan verplaatsen, de piramide op zijn kop. In figuur 2.3 is de piramide 
vanuit verblijven gevisualiseerd. De belevings- en comfortwaarde blijft wel specifiek. 
Door differentiatie van de aangeboden diensten kunnen restaurants en pretparken 
zich juist van elkaar onderscheiden. Dit onderscheid bepaalt voor de bezoekers in 
hoge mate hun keuze. Snelheid en gemak zijn in de westerse wereld universeel en 
blijven generiek, zowel bij verplaatsen als bij verblijven. 
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3. Waardering van de reis  
 
3.1 De waarde van tijd 
 
Het transformeren van de wachttijd op het station in een nuttige en plezierige 
ervaring geeft meer waarde aan de treinreis. Onderzoek heeft laten zien dat mensen 
zo’n 13 minuten kunnen ”winnen” door op het station dingen te doen die ze anders 
ergens anders zouden doen op een ander tijdstip, zoals winkelen of eten. Dit betekent 
dat de werkelijke reistijd verkort wordt en de terin zich beter met de auto kan meten.  
 
Onderstaand plaatje laat zien wat voor waarde reizigers geven aan hun tijd gedurende 
de verschillende fases van hun treinreis.  

 
 
Figuur: de waardering van tijd of transportation and other aspects of the door-to-door journey. 
 
 
Als de strategie is om de reis aangenamer te maken voor de klant, dan moet het 
accent vooral op de zachte dimnesie van kwaliteit liggen: niet zozeer veiligheid, 
betrouwbaarheid of snelheid, maar comfort, gemak en ervaring. Wat is de kwaliteit 
van een ervaringe en hoe kan je die vergroten? 
  
Twee megatrends, economische voorspoed en individualisering, leidden tot de 
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belevingseconomie. De groeiende economie heeft gezorgd voor het ontstaan van een 
aanbodmarkt van consumentengoederen en diensten. In onze westerse wereld zijn de 
meeste materiële behoeften bevredigd en groeit de behoefte naar niet-materiële 
ervaringen. Emotie, affectie en waarden worden steeds belangrijker. 
 
De belevingseconomie kent de volgende wetmatigheden: 
 
• Het doel is: mensen deel uit laten maken van “het script”, dat wordt ervaren als een 
onvergetelijke of unieke ervaring 
• Er wordt ingespeeld op individuele wensen van klanten. 
• Zowel klant als medewerker/ondernemer improviseren binnen de grote lijnen van 
het 
script. 
• De belevenis speelt zich af in een passend decor of theater. 
• Het script wordt bepaald door persoonlijke controle en gegarandeerde veiligheid. 
• Overige ballast: achter de coulissen! 
 
De belevingseconomie leert ons dat de beleving voor de individuele waarden steeds 
belangrijker wordt. Voor reizigers geldt dat door tegemoet te komen aan de 
individuele wensen van mensen onderweg waarde aan de reis toegevoegd kan 
worden. Dit betekent dat we ervoor moeten zorgen dat individuele reizigers hun tijd 
zo nuttig, aangenaam en/of speciaal mogelijk kunnen invullen. De waardering van de 
tijd doorgebracht op stations kan daarmee in drie groepen worden ondergebracht: 
gewin, genot en gedenkwaardig. 
 
• Gewin: De tijd op het station wordt positief beoordeeld omdat de reiziger een 
aantal behoeften kan invullen, die op zich niets met reizen te maken hoeven hebben, 
maar waardoor de reiziger de tijd op het station nuttig kan besteden. Dit is de tijd die 
de reiziger anders elders op de dag zou moeten besteden en daardoor op het station 
wordt gewonnen. Verloren tijd wordt dus omgezet in productieve tijd. 
 
• Genot: de tijd op het station wordt positief beoordeeld omdat de reiziger wordt 
vermaakt. Dat biedt mogelijkheden voor ontspanning, ofwel verstrooiing: de reiziger 
wordt afgeleid van de stress-situatie waarin hij zich bevindt. Dit kan een aangename 
verrassing zijn die slechts een kort moment wordt genuttigd, maar kan ook meer een 
verblijfskarakter krijgen. Verloren tijd wordt leuke tijd. 
 
• Gedenkwaardig: de tijd op het station wordt positief beoordeeld omdat de 
belevenis bijdraagt aan de transformatie van de persoonlijkheid van de reiziger, 
levenskunst: het leven met de tijd, de kunst van het reizen, het spiegelen aan de 
maatschappij. Het station als decor van een waardevolle herinnering: quality time.  In 
onderstaand overzicht worden enkele voorbeelden van voorzieningen per 
belevingsaspect gegeven. 
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3.3 Strategieen voor herontwikkeling 
 
Na de analyse van de wensen van de trein reiziger moet nu gekeken worden hoe deze 
in de herontwikkeling van het treinstation meegenomen kan worden.  
 
Er zijn drie manieren om de waarde van de bestede tijd en de waarde van de tijd 
tijdens de deur-tot-deur reis te verhogen, namelijk versnelling, concentratie en 
verbetering. 
 
 
4.1 Versnelling 
 
De eerste manier om waarde aan de transport keten toe te voegen is om de reistijd te 
verkorten. Dit kan gedaan worden door de gemiddelde snelheid van treien op te 
voeren en de overstaptijd te verkorten. Zie onderstaand schema. Dit is de meest 
traditionele manier om de waarde van de vervoersketen te verhogen en er worden 
vaak grote bedragen in geinvesteerd.  
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Figuur: Versnelling: meerwaarde aan de treinreis geven door de reistijd en wachttijden te verkorten. 
 
4.2 Concentratie 
 
Ten tweede kunnen stedelijke faciliteiten zoals huizen, sportcentra, winkels en 
bedrijven dichterbij het station gesitueerd worden. Onderstaand figuur laat zien dat 
dan het reizen van en naar het station wordt verkort, wat een hoop tijd en irritatie 
scheelt.  
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Figuur: Concentratie: meerwaarde aan de treinreis geven door het ontwikkelen van verterkpunten en 
bestemmingen in de buurt van trenistations. 
 
4.3 Verbetering  
 
Een derder manier om meer waarde te geven aan de reis van een treinreiziger is om 
wachten en overstappen plezierig te maken. Door dit te doen gaat de intrinsieke 
waarde van de transportketen omhoog Dit kan bereikt worden door mogelijkheden 
aan te bieden op het station die erg gewaardeerd worden. Comfort en ervaring 
worden van groot belang.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur: Verbetering: meerwaarde aan de treinreis door van reistijd en overstappunten plezierige 
ervaringen te maken 
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4. Het snelle en het langzame gebied  
 
De kern van het station wordt gevormd door de verplaatsingsgerelateerde activiteiten, 
het accent ligt hier op snelheid en gemak. Om deze kern heen, worden  
berblijfsgerelateerde activiteiten belangrijker, het accent ligt hier op comfort en 
beleving. Beide domeinen moeten qua beleving verschillend ingericht worden. De 
uitdaging is uiteindelijk het laten toenemen van de waardering van de tijd die mensen 
doorbrengen op het station. Het blijkt dat mensen zich prettig voelen bij een bepaalde 
mate van prikkeling door onze omgeving. Daarbij geldt dat zowel teveel als te weinig 
prikkelingen niet goed zijn: te weinig prikkeling is saai of eng, terwijl teveel prikkeling 
kan leiden tot irritatie en stress.  
 
De belevingswaarde van het station moet functioneel aansluiten bij de 
geestestoestand van de reiziger per reisfase. Daarbij kan het stationsgebied in twee 
gebieden worden ingedeeld, waarin verschillende belevingen kunnen worden 
gecreëerd: 
 
1. fast area verplaatsen, beweging > transfer 
2. slow-area verblijven, rust > commercie/ontmoeten/activiteiten 
 
 
- Fast-area 
In de fast area moet gestreefd worden naar korte 
loopafstanden, een transparante open ruimte met 
duidelijke (natuurlijke) geleiding en een 
minimum aan onnodige prikkels. Informatie en 
bewegwijzering zijn herkenbaar en voorspelbaar en 
de ruimte heeft een prettige verhouding tussen 
breedte en hoogte. De fast area’s zijn ook ideale 
plekken voor commerciële runvoorzieningen, maar 
de visuele presentatie en ruimtelijke inpassing 
vragen nadrukkelijk aandacht. 
 
- Slow-area 
De slow area is ingericht om reizigers een aangename, gedenkwaardige en/of nuttige 
tijdsbesteding aan te bieden. Met massa-maatwerk kan een gedifferentieerd pallet 
aan voorzieningen worden aangeboden, waarbij de zintuiglijke prikkeling hoog mag 
zijn en ruimtes knus en levendig mogen zijn. In de slow area, zal waar nodig de 
aanwezigheid van dynamische reisinformatie het gevoel van controle en daarmee de 
verblijfstijd verder verhogen 
 
Interfaces tussen fast en slow 
• De fast area is een attractie voor slow functies: een aantrekkelijk schouwspel. 
• Sommige ruimten kunnen zowel een slow als fast karakter hebben (perron, 
meetingpoint). 
• Slow functies nabij fast area kunnen het gevoel van sociale veiligheid vergroten. 
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Dit betekent dat slow en fast in samenhang moeten worden ontworpen, waarbij de 
keuze voor de reiziger tussen slow en fast op een heldere manier wordt geboden. 
 
Voor een grafische weergave zie figuur: 
 

 
Conclusies 
 
• Naast het traditionele verkorten van de verplaatsingstijd kan door gericht te 
investeren in kwaliteit, door middel van veraangenamen, de intrinsieke waarde van de 
reis worden verhoogd. Zo kan het station als het ultieme koppelstuk tussen 
verplaatsen en verblijven gaan fungeren. 
 
• Belevingswaarde van een station is te vertalen naar een drietal voor de reiziger 
relevante dimensies: gewin, genot en gedenkwaardig 
 
• Het station valt uiteen in twee belevingsgebieden, fast en slow. De fast area vallen 
samen met het transfergebied. Hier is de beleving gericht op voorspelbaarheid en 
herkenbaarheid, zodat reizigers zich efficiënter kunnen verplaatsen, sneller en 
makkelijker. 
 
• De slow area vallen samen met de verblijfsgebieden en de beleving is hier gericht op 
een nuttige en/of prettige tijdsbesteding. Hier kan de zinloze wachttijd worden 
getransformeerd tot een prettige, nuttige of speciale tijdsbesteding. 
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• De totaalformule voor de afzonderlijke stations behoeven een sterke regie. Immers 
de uitwerking van de drie belevingsdimensies staan niet op zich, maar altijd in relatie 
tot de reis van de klant. Gewinformules moeten betrouwbaar snel en gemakkelijk zijn. 
 
Genotformules moeten reizigers laten ontsnappen uit de stress, maar mogen nooit de 
persoonlijke controle afnemen. Gedenkwaardige formules moeten altijd een mate van 
veiligheid garanderen. 
 



                                         

15     
 
  EIE/07/291/SI2.466803 
 

5. ‘Middle of the road’ of segmenteerde aanpak? 
 
De NS, en treinstations in het algemeen, worden geconfronteerd met een grote 
verscheidenheid aan reizigers (jong, oud, lust en moeten reizigers, enz.), dat een 
redelijk gemiddelde van de Nederlandse samenleving vertegenwoordigt. Dit maakt 
een eenvoudige positionering gebaseerd op het ontwerp van de omgeving niet 
gemakkelijk. Design is deels een kwestie van smaak, en het is niet ondenkbaar dat de 
voorkeur en ervaring van stijl en design sterke verschillen tussen de verschillende 
segmenten reiziger laat zien. De vraag is of er een voorkeur is voor een 
stationsontwerp op basis van een 'middle of the road' benadering, of een meer 
gesegmenteerde aanpak. 
 
De 'middle of the road' benadering’ kan bij worden gebruikt 
voorkeur met betrekking tot financiële aspecten (bij het 
herinrichten station gebieden). Aan de andere kant geeft deze 
aanpak vaak minder dan optimale oplossingen voor 
stationservaringen. Verder is deze methode gevoelig voor de 
regelmatige wijzigingen in trends en in de mode. Aanvankelijke 
voordelen van een standaardontwerp worden overschaduwd door de enorme kosten 
die er zijn bij de integrale aanpassing van een treinstation op basis van de trend van 
dat moment. Een gesegmenteerde aanpak zal meer kostenefficiënt en meer gericht 
zijn. Bij het overwegen van een ontwerp van verschillende gebieden in een 
treinstation waar meerdere soorten gebruikers het nodig hebben om zich goed te 
voelen, is de gewenste opschaling (modernisering) van de omgeving niet 
noodzakelijkerwijs voor het hele station. Veranderingen kunnen bestaan uit details die 
zijn ontworpen voor een specifieke doelgroep. Dit maakt het ook mogelijk om 
veranderingen in verschillende fasen door te voeren. 
 
Welke keuze ook wordt gemaakt voor het stationsontwerp – de middenweg of de 
gesegmenteerde aanpak - het is belangrijk om de wensen en verwachtingen van de 
reizigers te kennen ten aanzien van de omgeving waar de dienst plaatsvindt. Het is 
essentieel om te weten welke elementen van het interieur van een treinstation sterk 
of juist niet zo hoog worden gewaardeerd door het publiek. De smaak van het publiek 
leren kennen en op de hoogte zijn van de effectiviteit van een maatregel is van 
essentieel belang voor een organisatie zoals de NS. 
 
Literatuurstudie kan deels een oplossing bieden voor dit gebrek aan kennis. Echter, 
vele studies over dit onderwerp zijn moeilijk te generaliseren, omdat ze werden 
uitgevoerd voor een specifieke locatie, zoals een ziekenhuis of supermarkt, die niet 
een-op-een vergelijkbaar met een gebied rond het station (stationshal en platforms). 
 
Een belangrijke conclusie die getrokken kan worden is dat het niveau van de 
samenhang tussen de verschillende elementen in een stationsomgeving het succes 
van de manipulaties bepaalt. Verschillende ingrepen in het ontwerp van een station 
kunnen elkaar versterken of verzwakken, dus de effecten van de verschillende 
maatregelen die hieronder worden beschreven moeten altijd in verband met elkaar 
worden beschouwd. 
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6. Ervaring van het station door vijf zintuigen 
 
Tijdens het verblijf in een station worden alle zintuigen aangesproken en deze dragen 
allen bij aan de waardering van het station en de dienstverlening. Het aandeel van de 
zintuigen in de beleving is niet voor iedereen gelijk. Wel geldt voor iedereen dat 
dissonanten opvallen en het welbevinden negatief beïnvloeden. Als alle zintuigen 
samenhangende informatie ontvangen verbetert het vertrouwen in en de 
beeldvorming van de dienstverlening. Het zicht werd lange tijd gezien als het zintuig 
met de meeste impact, maar onderzoek wijst uit dat dat niet het geval is.2 Alle 
zintuigen dragen bij aan de beleving van het station. Voor een derde van alle mensen 
domineert het zicht, voor een derde het gehoor en een voor een derde domineert het 
voelen, proeven en ruiken. Alle zintuiglijke prikkels zijn relevant om mee te nemen in 
ontwerp en inrichting van de stations.  
 

• Zien is vooral van belang bij identificatie, oriëntatie en navigatie. Vormen 
kunnen daarnaast sympathie oproepen of afstotend werken. Door zicht kunnen 
we ons ook laten misleiden. Licht, kleuren en structuren werken bijvoorbeeld in 
op de ervaring van temperatuur. 

 
• Het gehoor is eveneens een belangrijk zintuig voor oriëntatie, en bepalend voor 

het ervaren van rust of opwinding. Met de leeftijd neemt het gehoor af. Geluid 
beïnvloedt het gevoel en emoties; geluid werkt stimulerend of verstorend. Zicht 
en gehoor zijn sterk gekoppeld. Hoe meer deze prikkels in lijn zijn, des te hoger 
de waardering. 

 
• Via het voelen (textuur, temperatuur, luchtstromen, flexibiliteit van materiaal) 

wordt de wereld verkend. Contact met de omgeving zet aan tot gedrag en 
dragen bij aan het algeheel welbevinden. Via het voelen wordt de omgeving 
voorzien van een persoonlijkheid of identiteit.  

 
• Ruiken is het meest direct gekoppeld aan het emotionele gevoelscentrum. Geur 

heeft 75% meer effect op de herinnering dan andere zintuigen. Het  
reukvermogen is bovendien niet uit te schakelen. 

 
• Proeven –de kwaliteit van eten in een sociale context – bepaalt de beleving van 

het moment. 
 
De overstap en verblijfstijd op stations bepaalt voor 25% het oordeel van de klant 
over de reis met NS. Op dit moment wordt de overstap en het verblijf op het station 
in de reisketen van deur tot deur het slechtst gewaardeerd. Mensen ervaren de tijd op 
het station soms als verloren, nutteloze tijd. In de  perceptie duurt de wachttijd op het 
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station drie keer zo lang als deze in werkelijkheid is. In 2004 is een  
belevingsonderzoek uitgevoerd in veertig stations.3 Daarbij is niet alleen de ruimte, 
maar zijn ook voorzieningen en personeel in het onderzoek meegenomen. Het minst 
tevreden is de reiziger over de stationsruimte en dan in het bijzonder over de 
gevoelsaspecten daarvan. Er zijn grote verschillen in de beleving van de stations. 
Over het algemeen vinden de respondenten de stations niet sfeervol, maar somber, 
saai en grauw. Ook vinden reizigers dat het station geen warme uitstraling heeft en 
dat het er niet prettig wachten is. Ze vinden het er stinken en daarnaast bestaat het 
beeld dat het op de stations druk en lawaaierig is. Sfeer en veiligheid dragen het 
meeste bij aan de stationsbeleving. Mensen geven aan dat zij een warme uitstraling, 
kleur en sfeer missen. Het maakt dat men zich niet welkom en niet op zijn gemak 
voelt. Het zou aangenamer, vrolijker en behaaglijker moeten worden.  
 
Drie experimentele studies 
De literatuur biedt een aantal suggesties welke kleur en verlichting zouden kunnen 
doen met reizigers in een station. Vanwege de duidelijke verschillen tussen een 
restaurant / winkel en een station, moet effecten echter met voorzichtigheid worden 
geïnterpreteerd. Voor het meten van de effecten van kleur en verlichting op de 
stemming en tevredenheid van de klant van de spoorwegen, zijn drie methoden  
gebruikt.  
 
1. Ten eerste, een virtueel laboratorium werd gebruikt om enkele van de effecten van 
kleur en verlichting in relatie tot verdringing en wachttijden perceptie te meten.  
2. Ten tweede werd een virtueel station ontwikkeld die werd toegezonden aan het 
online panel van de Nederlandse Spoorwegen. In dit online experiment, waren we in 
staat om een grote steekproef van de respondenten en een verscheidenheid aan 
variabelen zoals gepercipieerde controle, de oriëntatie en het gevoel van onveiligheid 
en de wachttijdperceptie te meten.  
3. Ten slotte werden deze variabelen gemeten in een echt station (stad Leiden, 
www.mijnproefstation.nl) waar belichting en kleur waren gemanipuleerd.  
 
De resultaten van de drie studies hielp het identificeren van wat voor kleur, verlichting 
en de combinatie van de twee moet worden gebruikt in een station en met welk 
effect. Ten tweede werden de drie studies vergeleken met de verschillen in resultaten 
tussen de acht een virtueel lab, een online virtuele station en met een effectief en 
realistisch station. De resultaten kunnen worden gebruikt in verder onderzoek de 
invloed van verschillende aspecten van de omgeving op de tevredenheid met de 
service.  
 
 
 

http://www.mijnproefstation.nl)
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Resultaten en conclusies 
De twee experimenten 
in het virtuele station 
van de Nederlandse 
stad Leiden laten zien 
dat hoewel kleur en 
licht onbewust worden 
waargenomen en dat 
de combinatie van de 
twee wel degelijk 
significante effecten 
hebben op zowel een 
aantal van affectieve 
aspecten en de 
perceptie van het 
wachten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Significante verschillen werden gevonden met betrekking tot de reacties op kleur en 
licht tussen mannen en vrouwen, tussen degenen die in een haast (m.a.w “must” 
passagiers) en degenen die niet haast hadden (d.w.z “lust” passagiers). 
 
Hoewel de passagiers een duidelijke cognitieve voorkeur hebben voor de kleur blauw 
in een goed verlichte omgeving, bleek dat slechts een derde van de respondenten 
konden aangeven welke kleur dominant was op het platform. In alle situaties was de 
die ze dachten te hebben gezien het vaakst grijs. Ondanks dat mensen aangaven dat 
een goed verlichte omgeving de voorkeur heeft, laten de resultaten met name 
effecten zien met gedimde licht situaties. Blijkbaar houden passagiers vast aan het 
beeld dat zij hebben van een perron. Dit bevestigt dat de kleuren en de intensiteit van 
het licht onbewust worden waargenomen. Voor de stationsevaluatie zijn affectieve 
effecten dus belangrijker dan cognitieve. 
 
Na analyse van de resultaten per scenario, lijkt de voorkeur voor kleur niet afhankelijk 
van de locatie, maar van de vraag of het een “must” of “Lust” passagier is (en dus in 
een haast of niet). Het tweede experiment toonde aan dat “lust” passagiers meer 
ontvankelijk zijn voor prikkels uit de omgeving dan “must” passagiers. Zij hebben in 
het bijzonder de voorkeur warme kleuren in combinatie met gedimde verlichting en 
een schatting van de wachttijd als korter dan wanneer koelere kleuren en een meer 
intense verlichting worden gebruikt. De evaluatie van het wachten en hoe nuttig de 
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passagiers de wachttijd ervaren, bepalen zowel hun houding en hun mening over het 
perron. 
 
7. Aanbevelingen voor andere atmosferische elementen op treinstations  
 
In general, make sure that intangible atmospheric elements (such as music or scent) 
are at an optimal stimulation level. It is, for example, better to choose music with an 
average volume level than loud music. The same applies to colours, scents and 
temperature. What is considered ‘optimal’ is difficult to answer. This needs to be 
researched per station, per target group, per country or per PT location. Furthermore, 
it is important that the different elements in the station interior form one coherent 
whole. 
 
7.1  Muziek 
• In iedere situatie of omgeving waarin muziek 

wordt ingezet, zal moeten worden 
 nagedacht over de coherentie en 

reizigerskenmerken. Muziek moet dus worden 
 aangepast aan de voorkeuren van de 

doelgroepen, aan de situatie en aan andere 
 omgevingsfactoren. 
• Stem de muziek af op de situatie: crowding 

vraagt om prettige, ontspannende muziek, wachtsituaties om prettige, meer 
stimulerende muziek. 

• Muziek in een wat sneller tempo kan de perceptie van wachttijden verkorten. Voor 
wachtruimtes of bij vertragingen zou daarom een speciaal bestand met up-beat 
muziek beschikbaar moeten zijn. Plezier en gemiddelde stimulering blijven 
centraal staan. 

• Wanneer muziek wordt ingezet met geur, dienen de stimuleringsniveaus van beide 
factoren even hoog te zijn. Het devies luidt: kalmerende geuren met rustige 
muziek en opwekkende geuren met meer stimulerende muziek. 

 
7.2 Geur 
• De aanwezigheid van een geur vermindert in veel 

gevallen wachttijdperceptie. Op perrons is het 
inzetten van geuren daarom aan te bevelen. 

• De te gebruiken geur in een servicescape dient 
prettig en neutraal (‘ambient’) te zijn en in ieder 
geval niet incongruent met de context (dus geen 
brood- of notengeur). 

• Stem de mate van stimulering van de geur af op 
de situatie (crowding, wachten). 
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• Ontspannende geuren kunnen daarom bijvoorbeeld het beste worden gebruikt in 
stressvolle situaties. 

 
7.3 Ruimtelijke indeling & functioneel desig 

• Functioneel design moet zowel faciliterend als comfortabel zijn. Wanneer sociale 
interactie gewenst en plezierig is, kan dit de gepercipieerde wachttijd 
verkorten. Ontwerpen die de interactie faciliteren (bijvoorbeeld een opstelling 
van banken die (oog)contact stimuleert) zijn dan wenselijk. 

• Maak, afhankelijk van de boodschap die NS wil uitstralen, gebruik van de 
kenmerken van modern en traditioneel design. Modern design met afgeronde 
hoeken, wordt geassocieerd met flexibiliteit, ordelijkheid en comfort terwijl 
traditioneel design juist staat voor structuur, kracht en stabiliteit. 

• Bedenk dat persoonlijk design waarden van betrokkenheid en zorg vanuit de 
organisatie uitstralen. Zorg dus voor een persoonlijke, onderscheidende “touch” 
in het design van wachtruimtes en leunmeubilair. 

 
7.4 Visueel en kunst 

• Kunst kan als positieve afleider fungeren en positieve waarden zoals  
betrokkenheid en bekwaamheid uitstralen: doorgaans worden natuurlijke 
afbeeldingen beter gewaardeerd dan abstracte of surrealistische kunst. 

• Kunst en symbolen zijn dikwijls voor meerdere interpretaties vatbaar. Houd bij 
de keuze van kunst dus rekening met mogelijk ‘ongewenste’ interpretaties door 
reizigers. 

• Stations zijn plekken waar dagelijks vele mensen komen en verblijven. Een 
uitgesproken plek dus voor een tijdelijke tentoonstelling. Bovendien blijft de 
kunst zo een positieve afleider, omdat het door periodieke vervanging nieuw 
blijft. 

 
7.5 Groen 

• Planten kunnen worden ingezet als “positieve afleider” waardoor de 
gepercipieerde tijdsduur kan worden verkort. 

• Planten werken tevens stressverlagend, waardoor frustraties en ergernissen 
afgezwakt kunnen worden. 

• Plaats, kies en onderhoud groen zodanig dat het overzicht en de zichtbaarheid 
op stations niet verloren gaat 

 
7.6 TV-schermen 

• Net zoals kunst en planten kunnen tv-schermen door hun entertainmentwaarde 
worden ingezet als “positieve afleider” van tijd en drukte. 
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• Belangrijk is wel dat er een mate van persoonlijke controle blijft bestaan. 
Reizigers die geen behoefte hebben een de televisiebeelden moeten zich 
daarvan af kunnen zonderen, zonder gestoord te worden. 

• Een ander belangrijk voordeel van televisie is de informatiewaarde. Tv’s kunnen 
prima dienst doen om actuele reisinformatie te verschaffen. 

 

 
8. Wachten wordt leuk: de invloed van reclame en infotainment op de 
“wachtervaring”  
 
Op treinstations, worden de reizigers regelmatig geconfronteerd met wachttijden. Dat 
is niet leuk, maar vaak onvermijdelijk. Afhankelijk van de omstandigheden, kan 
wachten voor een dienst een breed scala van negatieve reacties oproepen, zoals 
verveling, irritatie, angst en stress. Deze negatieve emoties invloed hebben op de 
klanttevredenheid en de evaluatie van de kwaliteit van de dienstverlening. Hoe langer 
men denkt dat hij  heeft moeten wachten, hoe meer men ontevreden over de service 
is. Om de doelstelling het wachten te verkorten en vertragingen te voorkomen zoveel 
mogelijk te behalen, zijn de Nederlandse Spoorwegen bezig met het doen van een 
aantal aanzienlijke investeringen in nieuwe treinen en in het optimaliseren van de 
planning. De vraag blijft wat de Nederlandse Spoorwegen nog meer kan doen - naast 
het minimaliseren van de objectieve wachttijd – om de ervaren (subjectieve) 
wachttijd positief te beinvloeden.  
 
Het antwoord op deze vraag kan liggen in de juiste aandacht aan de rol van de dienst  
milieu bij de verwerking van informatie tijdens het wachten. De doelgerichte  
inzet van specifieke milieu-elementen (zoals reclame- en infotainment) kan werken 
als een afleider en als zodanig invloed uitoefenen op de subjectieve schatting van de 
tijd.  
 
Om te ontdekken hoe de Nederlandse Spoorwegen doelgericht de stationsreclame en 
infotainment kan inzetten om een positieve invloed op de wachttijd te krijgen, zijn er 
twee experimenten uitgevoerd in een virtuele stationsomgeving. Studie 1 onderzocht 
of en hoe reclame in een stationsomgeving de ervaring van zowel het station en het 
wachten kan invloeden. In studie 2 werd onderzocht of en hoe infotainment in een 
stationsomgeving de ervaring van zowel het station en het wachten beïnvloedt.  
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De methode die werd gebruikt bestond uit een virtueel station, waar de respondenten 
in een scenario werden gezet waarin ze de eerste trein naar Amsterdam moesten 
nemem. Ze kregen een looproute naar het geschikte perron. 
 
Studie 1: Of en hoe reclame in een stationsomgeving de ervaring van zowel 
het station als het wachten beïnvloedt 
 
Methode: scherm verandert 
• Ontwerp: 4 x 2 x 2 tussen onderwerpen 
• Scherm wijzigingen (geen advertenties vs bevroren scherm vs langzame vs snelle 
veranderingen) 
• Drukte (drukke/piek vs niet druk/daluren) 
• Passagiersoorten (“must” vs “lust” passagiers) 
• Respondenten: Leden van het NS klantenpanel 
• N = 489 
 
Resultaten Studie 1: 
Met een korte objectieve wachttijd: 
- Passagiers voelen meer plezier 
- Passagiers waarderen de wachttijd beter 
- Passagiers vinden wachten nuttiger en aangenamer 
- Passagiers ervaren meer controle 
- Passagiers komen in een beter humeur 
 
Interactie-effect tempo x drukte op perron blijkt dat: 
Wanneer het niet druk is op het perron, dan ervaren passagiers meer plezier van 
langzame veranderingen in de advertenties op het scherm in vergelijking met een vol  
perron 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met reclame: 
- Passagiers ervaren meer plezier 
- Passagiers ervaren meer controle 
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- Passagiers vinden wachten nuttiger en aangenamer 
- Passagiers tonen meer benaderend gedrag (terugkeren, aanraden) 
 
 
 
 
Studie 2: Of en hoe infotainment in een stationsomgeving de ervaring van 
zowel het station als het wachten beïnvloedt 
 
Methode: 
• Ontwerp: 4 x 2 x 2 tussen onderwerpen 
• Type programmering (Geen enkel programma vs informatief programma vs nieuws 
vs RailAway) 
• Drukte  (drukte/piek vs niet druk/daluren) 
• Passagierssoorten (“must” vs “lust” passagiers) 
• Respondenten: Leden NS customer panel 
• N = 898 
 
Resultaten studie 2 - Interactie type reiziger x type programma: 
Programmering en houding: evaluatie van de programma's verschilt voor must en lust 
passagiers: lust passagiers willen informatie, must passagiers wil nieuws. 
 
Resultaten studie 2 - Interactie drukte x type programma: 
Ervaren controle: Met nieuws op de schermen wordt er - ten opzichte van een rustige 
situatie - meer controle ervaren dan wanneer het druk is op het perron. 
 
Conclusies en aanbevelingen  
Het patroon van de resultaten dat uit beide onderzoeken komt is heel subtiel en in 
sommige gevallen onverwacht. Het lijkt erop dat in studie 1 de beoordeling van het 
reclame op het perron negatief was, terwijl de positieve effecten op het gedrag ook 
optreden. De mogelijkheden om de tijdswaarneming te beïnvloeden d.m.v het tempo 
van het beeld op de schermen is ook overtuigend aangetoond. Het is waar dat 
reizigers te kennen gaven dat zij niet geïnteresseerd waren in de reclame, noch 
vonden zij reclame op het perron passend, maar ze lieten zich er toch door 
beïnvloeden. Daarnaast lokte de aanwezigheid van muurreclame op het perron ook 
positieve affectieve reacties uit. Reizigers gaven aan dat zij zich meer amuseerden 
tijdens het wachten en dat zij de wachttijd als nuttiger en aangenamer ervoeren 
wanneer de reclame aanwezig was. Deze resultaten suggereren dat men bewust een 
negatieve mening over dergelijke vormen van reclame kan hebben (dat wil zeggen, 
wanneer expliciet gevraagd), maar er nog steeds affectief en onbewust positief op 
reageert.  
 
Passagiers reageerden met meer enthousiasme op 
infotainment op de perron schermen (Studie 2). Naar 
hun mening biedt infotainment een meer positieve 
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bijdrage aan het uiterlijk van het station en leidt daadwerkelijk tot meer positieve 
reacties en een hogere waardering. Het lijkt echter dat de positieve effecten op het 
gedrag (de schatting van de wachttijd) voornamelijk kan worden verwacht tijdens de 
piekuren op het perron en niet wanneer het perron is rustig. Dit suggereert dat het 
'Attentional model' van de tijdperceptie met name geldt wanneer er al wat 
interferentie aanwezig is. In een dergelijke situatie, infotainment leidt kennelijk de 
aandacht weg van de interne klok.  
 
Het uitgangspunt voor het ontwerpen van een virtueel stationsmilieu en de taak van 
de proefpersonen, was dat van een 'normale' situatie op het station, waar de 
passagier aankomt en een trein moet halen binnen enkele minuten. Het standaard 
protocol had geen vertragingen opgenomen, zodat er geen uitzonderlijk lange 
wachttijden waren. Dit kan de zijn reden waarom reacties 
op de wachttijden en de wachtervaring positief beoordeeld 
werden in beide studies. Natuurlijk kan men zich afvragen of 
de reacties van de reizigers hetzelfde zouden zijn als ze 
langer moesten wachten na aankomst op de station (als 
gevolg van vertragingen en dergelijke).   
 
Ondanks het feit dat er weinig sprake was van irritatie bij 
het wachten, verschilt de ervaren wachttijd van de 
werkelijke wachttijd. Als de subjectieve tijdsfactor wordt 
onderzocht, lijkt het erop dat (met name in studie 2) de wachttijd in het algemeen 
wordt overschat. Er is dus een aanzienlijk verschil tussen de “kloktijd” en de ervaren 
tijd. Uit beide studies blijkt bovendien dat de duur van het wachten (kort/lang) van 
invloed is op de beoordeling van de wachttijd, de emoties en het humeur. Passagiers 
hebben een sterke voorkeur voor, en voelen zich beter met een korte wachttijd.  
 
Het blijkt uit beide onderzoeken dat kijken op de klok de subjectieve tijdsfactor 
aanzienlijk verlaagt. Dat wil zeggen, de ervaren wachttijd van de reizigers die op de 
klok keken is dichter bij de werkelijke wachttijd dan voor degenen die dat niet deden. 
We raden dus aan de toegankelijkheid tot de objectieve tijd te vergroten, bijvoorbeeld 
door het plaatsen van extra klokken op het perron of door het tonen van de tijd op de 
schermen.  
 
Aangezien dit onderzoek werd uitgevoerd in een virtuele, gesimuleerde 
stationsomgeving, moeten de effecten worden gerepliceerd in een realistisch 
veldexperiment vóór de uitvoering van de conclusies van deze studies. Onze 
procedure lijkt echter een zeer geschikte methode voor het schatten van subtiele 
veranderingen (zoals het tempo van veranderingen van het scherm of programma-
inhoud) op een relatief goedkope manier zonder daadwerkelijk deze voorwaarden in 
een real-life setting te organiseren. Bovendien biedt deze methode het voordeel dat 
voor elk onderwerp de 'reis door het station' plaatsvond onder dezelfde 
omstandigheden en dat de bevindingen (dus) niet kunnen worden toegeschreven aan 
'experimentele interferentie 'en toevalligheden die per definitie optreden in realistische 
veldexperimenten.  
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Samenvattend: uit de bevindingen blijkt dat de aanwezigheid van de reclame op het 
perron of schermen met infotainment niet de ervaren wachttijd of de subjectieve 
factor tijd beïnvloeden, maar dat ze wel een positieve bijdrage leveren aan de wacht-
ervaring. Het toevoegen van reclame en infotainment maken het wachten 
aangenamer. Passagiers gaven aan dat zij meer tevreden waren tijdens het wachten, 
dat zij de wachttijd als meer nuttig ervaren en dat ze het geen probleem zouden 
vinden om terug te keren naar een perron met reclame en infotainment. Aangezien de 
objectieve wachttijd niet kan worden verkort en aangezien passagiers het grootste 
deel van hun wachttijd (65%) op het platform besteden, beveelt de NS aan dat de 
wacht omgeving zo aangenaam mogelijk worden gemaakt door het aanbieden van 
afleiding voor reizigers in de vorm van infotainment. Wanneer u dit doet: 
 
1. Zorg ervoor dat de inhoud van het programma is een goede mix tussen: reclame, 
informatie en entertainment 
2. Verbeter de toegang tot tijdinformatie: Piekuren: Nieuws & Entertainment (W8-tv), 
Off peak: Informatieve programma's 
3. Wees je bewust van de verschillen tussen “must” en “lust” reizigers: Lust 
passagiers reizen in de daluren, must passagiers in de spits. 
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