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Samenvatting 

 

Het stimuleren van treingebruik staat al jaren hoog op de politieke agenda. Zo wilde het 

kabinet Balkenende IV het treingebruik tot 2012 met 5% per jaar laten groeien, onder 

meer door realisatie van het Actieplan Groei op het Spoor. Daarvoor worden diverse 

maatregelen genomen, zoals de aanleg of verbetering van spoorinfrastructuur en het 

invoeren van metroachtige dienstregelingen. Minder spectaculair zijn verbeteringen aan 

stations en de stationssomgeving. In dit artikel laten we echter zien dat zulke 

verbeteringen tot een toename in het aantal treinreizigers op intercity stations kunnen 

leiden.  

 

In deze studie is een vervoerwaardemodel geschat op basis van sociaaleconomische 

kenmerken en de ligging van intercity stations. Dit model houdt rekening met de grootte 

van de stad waarin het station ligt (tripgeneratie) en de ligging van de stad ten opzichte 

van andere steden (tripdistributie). Met het vervoermodel kan niet alleen het aantal in en 

uitstappers per intercity station, maar in principe ook het aantal reizigers per lijn worden 

geschat. In het model worden verschillen tussen bevolkingsgroepen niet expliciet 

meegenomen, maar resultaten worden wel gecorrigeerd voor het percentage studenten 

(op de totale bevolking) in een stad. Het vervoerwaardemodel dat in deze studie is 

ontwikkeld blijkt het aantal in/uitstappers op IC stations relatief goed te kunnen 

voorspellen.  

 

Met behulp van meervoudige regressiemodellen zijn vervolgens verbanden gezocht 

tussen tevredenheidscijfers van stationskenmerken enerzijds en de (relatieve) verschillen 

tussen de modelschatting en daadwerkelijk treingebruik anderzijds. Uit de 

regressieanalyse blijkt dat “beschutting tegen wind, regen en kou”, “capaciteit van de 

parkeervoorzieningen”  en “informatie over vertragingen en spoorwijzigingen” een rol 

spelen bij de verklaring van het treingebruik. We vinden echter net als in de literatuur 

geen significante effecten van de kwaliteit van fietsvoorzieningen op treingebruik. 

 

Een verbetering van de tevredenheid op de stationskenmerken “beschutting”, “capaciteit 

P+R”en “informatie over vertragingen” zou voor een station dat daar negatief op scoort 

een positief effect kunnen hebben op het aantal in-/uitstappers. Hoe een verbetering van 

de klanttevredenheid in de praktijk kan worden gerealiseerd door wijzigingen in de 

fysieke kenmerken van stations- en parkeervoorzieningen verdient nader onderzoek.  
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1. Inleiding 

 

Nederland heeft een dicht en veel gebruikt spoornet. Reizen met de trein is 

milieuvriendelijk, veilig en het reduceert congestie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 

het kabinet Balkenende IV de ambitie had om het treingebruik met 5% per jaar te laten 

groeien. Er zijn verschillende factoren die het treingebruik en/of de vervoerwaarde van 

treinstations beïnvloeden (zie onder meer Wardman, 2006; Blainey & Preston, 2010). 

Deze kunnen onderscheiden worden in: (a) kwaliteit van de treinverbinding, (b) 

stationskenmerken, (c) kwaliteit van het voor- en natransport, en (d) de omvang en 

samenstelling van de bevolking en ruimtelijke kenmerken in en rond het stationsgebied. 

 

Voor de Nederlandse situatie lieten Keijer & Rietveld (2000) zien dat het treingebruik van 

mensen sterk toeneemt als ze dichter bij het station wonen. Brons et al. (2009) hebben 

meer in het algemeen met behulp van lineaire regressiemodellen de kans op treingebruik 

(aantal treinverplaatsingen per persoon per dag) onderzocht. Uit hun onderzoek blijkt dat 

het gemiddeld inkomen, het aandeel van de bevolking ouder dan 65 jaar, de afstand tot 

het station, stationskenmerken en de kwaliteit van het treinnetwerk belangrijke factoren 

zijn die het aantal treinreizen per persoon in een postcodegebied bepalen. De kans op 

een treinreis wordt tevens vergroot door de kwaliteit van openbaar vervoer als voor-

/natransport vervoerwijze te verbeteren en in mindere mate door verbetering van 

parkeervoorzieningen of fietsenstallingen. In een eerdere studie van Givoni & Rietveld 

(2007) naar het belang van voortransport in de treinreis wordt echter opvallend genoeg 

geconcludeerd dat de waardering van fietsstallingen geen effect heeft op reiswaardering 

van de treinreis van reizigers die met de fiets naar het station gaan. 

 

De literatuur is niet altijd éénduidig over hoe de verbetering van station en 

stationsomgeving invloed heeft op de vervoerwaarde. In deze studie wordt dit verder 

uitgezocht, waarbij gekeken wordt naar de relatie tussen het aantal in- en uitstappers 

per station en de tevredenheid van passagiers over betreffende kenmerken. In navolging 

van Brons et al. (2009) wordt hierbij gebruik gemaakt van het 

klanttevredenheidsonderzoeken van de NS, waarin reizigers is gevraagd naar onder meer 

herkomst, bestemming, motief van de trip, vervoermiddel van voor en natransport, 

tevredenheid met onderdelen van de reis en algemene tevredenheid met de treinreis.  

 

Het onderzoek dat beschreven wordt in dit artikel, is gedaan naar aanleiding van de 

vraag van de gemeente Almelo over de huidige en toekomstige vervoerwaarde van het 

openbaar-vervoerknooppunt station Almelo. Hiertoe is een generieke methode 

ontwikkeld en zijn relaties tussen stationskenmerken en vervoerwaarde gevonden, die 

ook gelden voor andere stations. Deze methodiek en resultaten worden beschreven in dit 

artikel. Paragraaf 2 beschrijft de data. In paragraaf 3 wordt de methodiek uitgelegd en in 

paragraaf 4 worden de resultaten getoond. Paragraaf 5 sluit ten slotte af met conclusies 

en een korte discussie. 

 

2. Data 

 

Deze studie bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt het aantal verplaatsingen 

met de trein bestudeerd. Dit is gedaan aan de hand van het Mobiliteitsonderzoek 

Nederland (MON) van 2004-2008. In het MON vult elk lid van het huishouden in welke 
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trips zijn gemaakt tijdens een dag. Voor elke trip zijn motief, herkomst en bestemming, 

vertrek en aankomsttijd, vervoerwijze en afstand gerapporteerd. De zones zijn op 

postcode 4 niveau (ongeveer 4000 door heel Nederland) wat goed genoeg is voor deze 

studie. Gewichten in het MON zijn toegepast om te corrigeren voor onderrepresentatie 

van bepaalde groepen. 

 

In deze studie beschouwen we alleen woonwerk trips. We selecteren trips naar werk die 

gemaakt zijn in de ochtend van een werkdag. Overige woonwerk trips worden buiten 

beschouwing gelaten omdat dit veelal korte trips betreffen die gemaakt worden vanuit 

een lunchgelegenheid. Het uiteindelijke sample bevat ongeveer 60000 woonwerk trips 

wat een aanzienlijk aantal is.   

 

Voor afstanden groter dan 1 a 2 km blijken de gerapporteerde afstanden goed overeen te 

komen met de netwerkafstanden uit de skimmatrices van standaard macroscopische 

verkeersmodellen (Thomas & Tutert 2010). Nadat de modelparameters via het MON 

geschat zijn, kan met behulp van de sociaal economische gegevens, dat wil zeggen 

aantal werkers en werkplekken, en de afstand skimmatrix de herkomst-

bestemmingsmatrix (HB) matrix op postcode 4 niveau worden geschat. De 

vervoerwaarde, ofwel aantal in- en uitstappers, per station wordt verkregen door de 

cellen in HB matrix te aggregeren (zie methodiek). 

 

In het tweede deel van de studie worden de model vervoerwaarden die geschat zijn voor 

het jaar 2004 vergeleken met de NS tellingen van het jaar 2004. Voor elk station is het 

aantal in- en uitstappers geschat uit tellingen. Deze data zijn vrij beschikbaar. Alleen 

intercity stations zijn geselecteerd waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen 

zogenaamde categorie 2 stations en overige stations. De categorie 2 stations zijn 

interessant omdat het stations in gelijksoortige steden buiten de Randstad betreft. Deze 

zijn Almelo, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Deventer, Ede-Wageningen, Enschede, 

Groningen, Hengelo, Leeuwarden, Nijmegen, Roermond, Roosendaal, Venlo en Zwolle. 

 

Via een multi-regressie analyse wordt de correlatie tussen de relatieve residuen (relatief 

verschil tussen model en tellingen) vergeleken met de klantentevredenheid cijfers uit het 

NS Klant tevredenheidonderzoek (KTO) uit 2004 en 2005. Deze dataset geeft informatie 

over de reizigers waardering van de kwaliteit van stations en de directe omgeving.  

Vanuit het KTO zijn de volgende kenmerken van het station gekozen die meegenomen 

worden in de regressie analyse: “Overzichtelijkheid station”, “Bewegwijzering op station”, 

“Reisinformatie op station”, “Beschutting tegen wind, regen en kou”, “Verstaanbaarheid 

stationsomroep”, “Reinheid station”, “Aansluiting overig OV op trein”, “Capaciteit 

parkeerterreinen”, “Mogelijkheden om kaartje te kopen”, “Info over vertragingen en 

spoorwijzigingen”, “Wachttijden bij de kaartautomaat”, “Wachttijden bij het loket”, 

“Sociale veiligheid overdag op station”, “Sociale veiligheid avond op station, 

“Aansluitingen op andere treinen”, “Frequentie van de treinen”, “Kwaliteit bewaakte 

fietsenstalling”. 

 

Het betreft kenmerken van het station zelf, maar ook omgevingsgerelateerde kenmerken 

zoals de kwaliteit van voor- en natransport. De verschillende kenmerken zijn door NS 

reizigers beoordeeld met een cijfer tussen de 1 en 10. Per station zijn de gemiddelde 

waarden van de kenmerken berekend. Hoewel de verschillen in rapportcijfers per 



 5 

stationskenmerk vaak maar 0,5 tot 1,0 punt zijn, zijn deze mede door de grote omvang 

(ongeveer 70000 cases)  van het NS onderzoek toch voldoende significant om als 

verklarende variabelen op te treden (de standaardafwijking van het gemiddelde is 

namelijk doorgaans kleiner dan 0,1). Het sample is dus voldoende groot om te kunnen 

zeggen dat het ene station beter scoort op een bepaald attribuut dan het andere. 

 

3. Methodiek 

 

Deze paragraaf beschrijft de methodiek die is toegepast. Paragraaf 3.1 en 3.2 beschrijft 

de aanpak voor de schatting van het onderliggende vervoerwaardemodel. Dit model 

houdt rekening met de grootte van de stad waarin het station ligt (tripgeneratie) en de 

ligging van de stad ten opzichte van andere steden (tripdistributie). In het model worden 

verschillen tussen bevolkingsgroepen niet expliciet meegenomen, maar resultaten 

worden wel gecorrigeerd voor het percentage studenten in een stad.  

 

De te verwachten reizigersaantallen die worden geschat met het basis vervoermodel 

worden vervolgens vergeleken met de tellingen. De relatieve verschillen tussen model en 

tellingen, relatieve residuen genaamd, worden vervolgens met behulp van meervoudige 

regressiemodellen zoveel mogelijk verklaard door stationskenmerken. Als een station 

bijvoorbeeld 10% meer reizigers verwerkt dan verwacht dan kan dit komen doordat het 

station goed bereikbaar is, beschutting biedt of veilig is. De aanpak van de regressie 

analyse wordt beschreven in 3.3. 

 

3.1 Schatting multi-modale HB matrix 

 

In het vervoermodel wordt de herkomst-bestemmings (HB) matrix voor woonwerk 

verplaatsingen geschat. Hiervan wordt bepaald welk aandeel met de trein gaat. Voor een 

vergelijking tussen de tellingen en de modelwaarden voor het jaar 2004 is de trein HB 

matrix uit het vervoermodel naar gemeenteniveau geaggregeerd door alle treintrips 

vanuit en naar de gemeente voor een gemiddelde werkdag bij elkaar op te tellen. Deze 

geaggregeerde waarde wordt één op één vergeleken met het aantal in- en uitstappers op 

het IC station van de betreffende gemeente. Omdat alleen woonwerk verplaatsingen zijn 

beschouwd, is het totaal aantal treintrips uiteraard onderschat. Het daadwerkelijk aantal 

in- en uitstappers wordt uiteindelijk met een vaste factor voor alle stations opgehoogd.  

 

Deze procedure is een versimpeling van de werkelijkheid. Er zijn immers trips die 

gemaakt kunnen worden vanuit een ander treinstation als een gemeente meerdere 

stations heeft. Aan de andere kant kan een station ook reizigers bedienen die hun 

herkomst of bestemming (vlak) buiten de gemeentegrens hebben en daarbij langer voor- 

of natransport accepteren. We gaan er vanuit dat de beide effecten elkaar min of meer 

opheffen en dat als er een systematische fout wordt geïntroduceerd, deze tenminste 

hetzelfde is voor alle geselecteerde IC stations. Om dit te garanderen zijn alleen 

gemeenten met één IC station geselecteerd en is gecheckt dat de kleinere stations 

slechts een klein aandeel van het totaal aantal reizigers afwikkelen.  

 

Voor de schatting van de HB matrix wordt de zwaartekrachtformule gebruikt:  

 

Tij = Oi Dj f(dij) / N         (1) 
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Tij: aantal trips van postcode i naar j  

Oi: aantal trips vanuit herkomstpostcode i 

Dj: aantal trips naar bestemmingspostcode j 

f: distributie van trips als functie van netwerkafstand  

dij: netwerkafstand tussen i en j 

N: totaal aantal trips: N = i Oi = j Dj 

 

Om het aantal treintrips te verkrijgen wordt het aantal trips Tij vermenigvuldigd met het 

aandeel treintrips Pij  wat in paragraaf 3.2 wordt beschreven. 

 

Inwoners uit i die in j werken, gaan ook weer terug naar huis. In sommige gevallen 

maakt een persoon een volgende trip naar een nieuwe bestemming. De meeste 

woonwerktrips zijn echter woongebonden. Bovendien lijkt het zelfs voor de niet 

woongebonden trips redelijk om te veronderstellen dat netto het aantal trips van i naar j 

ook weer “terug” wordt gemaakt, hoewel niet noodzakelijkerwijs door dezelfde personen. 

De totale HB matrix is derhalve de som van de heen en terug matrix, waarbij de terug 

matrix de gespiegelde is van de heen matrix.  

 

Voor het werkmotief is de productie Oi geschat 0.7 keer het aantal werkers in i. De 

attractie Dj is dan 0.7 het aantal werkplekken in j. De factor 0.7 is kleiner dan 1, omdat 

niet iedereen voltijd werkt en voltijd werkers niet elke dag werken vanwege vakanties.  

 

In (Thomas & Tutert 2010) wordt uitgebreid beschreven hoe de distributiefuncties zijn 

achterhaald. Hier volgen de belangrijkste resultaten die in het model zijn ingevoerd. De 

distributiefunctie f(d) is als volgt als functie van netwerkafstand d beschreven:  

 

ln f(d) = a + b * d1/3 (f(d) = exp(a) * exp(b*d1/3))     (2) 

 

met a een positieve schaalfactor en b een negatieve coëfficiënt.  

 

De coëfficiënten a en b hangen sterk af van locatie. Bij de coëfficiënt a wordt voor deze 

afhankelijkheid „gecorrigeerd‟ door de HB matrix achteraf te herschalen met behulp van 

de methode Furness (balanceren). Door balanceren worden de randtotalen tot de juiste 

aantallen gebracht, maar wordt niet gecorrigeerd voor de relatie tussen b en locatie. 

Deze relatie moet apart in rekening worden gebracht. Het blijkt dat b het best correleert 

met de plaatsgrootte Nplaats, gedefinieerd als de som van het aantal werkers uit en 

werkplekken in de plaats: 

 

b = -2.9       voor Nplaats ≤ 2000 

b = -2.9 + 0.48 * log(Nplaats /2000)   voor Nplaats > 2000 
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Figuur 1: het aandeel commuters dat met de trein gaat als functie van reisafstand.  

 

 

3.2 Aandeel trein 

 

Het aantal treintrips wordt bepaald door het aantal trips T te vermenigvuldigen met het 

aandeel dat met de trein gaat P. Het aandeel P hangt in principe af van hoe de trein 

concurreert met de andere modaliteiten. Het valt echter buiten de scope van dit 

onderzoek om dit voor elke HB-relatie te bepalen. Wel kan er aan de hand van de 

reisafstand en karakteristieken van de herkomst en bestemming een schatting worden 

gemaakt van P. Deze schatting leidt tot een duidelijke verbetering van het vervoermodel. 

 

Reisafstand en het aandeel trein 

Het aandeel trein hangt sterk af van de reisafstand, dreis. Korte trips worden nauwelijks 

gemaakt met de trein. Voor langere afstanden is het aandeel trein echter niet te 

verwaarlozen. In figuur 1 wordt het aandeel trein (voor alle verplaatsingen in Nederland) 

als functie van reisafstand getoond. Hiertoe zijn verplaatsingen in het MON gegroepeerd 

in afstandsklassen.   

  

De waargenomen waarden (symbolen in figuur 1) zijn gemodelleerd door de volgende 

simpele functie (doorgetrokken lijn): 

 

Preis = 0      voor dreis < 6 km 

Preis = 0.20 * (dreis – 6)/(43 – 6)   voor 6  dreis  43 km  

Preis = 0.20       voor dreis  > 43 km 

 

Onder de 6 km is het aandeel trein te verwaarlozen, boven de 43 km is het aandeel trein 

maximaal en verandert dit nauwelijks meer naar grotere afstanden. Deze afstanden 

geven de beste fit, maar kleine verschuivingen (bijv. 5 ipv 6 en 45 ipv 43 km) laten geen 

grote verschillen in het vervoermodel zien.  
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Figuur 2: het aandeel commuters dat met de trein gaat als functie van afstand tot het 

station van herkomst of bestemming.  

 

 

Voor reisafstanden boven de 2 km, komt de reisafstand goed overeen met 

netwerkafstand (over de weg). In het model worden daarom netwerkafstanden gebruikt 

om per HB relatie het aandeel trein te bepalen. 

 

Locatie herkomst / bestemming en het aandeel trein 

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft een overzicht per postcode 4 gemaakt van 

de afstand tot het dichtstbijzijnde station, IC-station en tot de dichtstbijzijnde toe en -

afrit van de snelweg. Voor het motief werken is het aandeel trein (voor alle 

verplaatsingen in Nederland) als functie van afstand tot het dichtstbijzijnde station, IC 

station en op/afrit bepaald. Hiertoe zijn de herkomsten en bestemmingen in het MON 

gegroepeerd in afstandsklassen.  

 

Uit de analyse van deze resultaten blijkt dat alleen de variabele afstand tot het 

dichtstbijzijnde station sterk gecorreleerd is met het aandeel trein. Wel maakt het uit of 

het dichtstbijzijnde station een IC station is of niet. Als het dichtstbijzijnde station een IC 

station is dan is het aandeel van de verplaatsingen met de trein groter dan als het 

dichtstbijzijnde station geen IC station is. 

 

In figuur 2 worden de resultaten getoond voor alle stations (blauwe diamanten), 

dichtstbijzijnde stations die ook IC stations zijn (roze vierkanten) en dichtstbijzijnde 

stations die geen IC stations zijn (gele driehoekjes). De waarnemingen worden door het 

volgende model (doorgetrokken lijnen van dezelfde kleur) beschreven  

 

ln Pstat = astat + bstat * dstat
        (3) 
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Met “helling” bstat = -1.25 voor alle gevallen en “nulpunt” astat = -1.23, -0.93 en -1.35 

voor respectievelijk alle stations, dichtstbijzijnde stations die IC stations zijn en 

dichtstbijzijnde stations die geen IC stations zijn. 

  

Het aandeel trein P per HB relatie is als volgt berekend voor elk motief:  

 

Pij = Preis(dij) * [Pstat,i (dstat,i)/0.05] * [Pstat,j (dstat,j)/0.05]    (4) 

 

Met Pij het aandeel dat met de trein gaat tussen herkomst i en bestemming j, Preis(dij) het 

aandeel dat met de trein gaat voor de netwerkafstand tussen i en j, en Pstat,i  en 

Pstat,j  zijn de treinaandelen voor respectievelijk de herkomst en bestemmingspostcode. 

De laatste twee aandelen, die bepaald zijn voor woonwerk verplaatsingen, worden 

gedeeld door het gemiddelde aandeel treinverplaatsingen over heel Nederland voor het 

werk motief. Dit aandeel is 5%. Kortom, in formule (4) staan de relatieve aandelen voor 

de locaties (t.o.v. het dichtstbijzijnde station) van de herkomst en bestemmingszones. 

Indien een herkomst of bestemming dicht bij het station ligt, dan is Pstat > 0.05 en dus is 

het treinaandeel groter dan gemiddeld. Indien een herkomst of bestemming ver van een 

station ligt, dan is Pstat < 0.05 en is het treinaandeel kleiner dan gemiddeld. Ten slotte is 

er een limiet aan Pij gesteld van 0.9, dat wil zeggen dat het aandeel trein nooit groter 

dan 0.9 kan worden. Deze grens is arbitrair, maar lijkt niet onredelijk.   

 

Er is getest hoe de te verwachten aantallen in- en uitstappers op IC stations correleren 

met de tellingen. Het blijkt dat de correlatie coëfficiënt duidelijk toeneemt als zowel Preis  

als Pstat in het vervoermodel worden meegenomen. 

 

3.3 Stationskenmerken en treingebruik 

 

De regressie analyse verklaart de verschillen tussen model en aantal waargenomen in- 

en uitstappers. Het resultaat van deze meervoudige regressie analyse is een lineaire 

vergelijking die enkele verklarende variabelen bevat, elk vermenigvuldigd met een 

parameter (β). De vergelijking heeft de vorm:  

 

y = β0 + β1*x1 + β2*x2+ β3*x4…βn*xn.        (5) 

 

Hierin zijn de y-waarden de relatieve residuen en zijn de verklarende variabelen, x1, … , 

xn, het samenstel van reizigersoordelen over stationskenmerken. De bèta waarden in de 

formule geven aan in welke mate verklarende variabelen bijdragen aan het tot stand 

komen van het optimale verband.  

 

Om de verschillende oordelen van stationskenmerken onderling goed vergelijkbaar te 

maken zijn de residuen gestandaardiseerd zodat er relatieve waarden ontstaan. Het 

gemiddelde van elke verklarende variabele wordt dan 0 en de standaarddeviatie 1. 

Standaardiseren zorgt ervoor dat de variatie binnen reizigersoordelen hetzelfde wordt. 

Op deze manier krijgen twee variabelen die dezelfde invloed op het residu hebben ook 

dezelfde β-coëfficiënt. Daarnaast hoeft er in dit geval geen constante (β0) in de 

vergelijking te worden opgenomen. Met andere woorden β0 = 0. Om te standaardiseren 

wordt het verschil van het cijfer met het gemiddelde cijfer voor het betreffende kenmerk 

gedeeld door de standaarddeviatie.  
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Er is een correlatiematrix opgesteld welke aangeeft wat de correlatie is tussen een 

kenmerk en het residu en tevens alle correlaties tussen de verklarende variabelen 

onderling. Kennis van de onderlinge correlatie is meegenomen in de regressie analyse 

om te voorkomen dat verklarende variabelen elkaar afzwakken of dubbel meegenomen 

worden. De correlatie tussen bijvoorbeeld sociale veiligheid overdag en sociale veiligheid 

‟s avonds is zo sterk dat er maar een van beide wordt meegenomen.  

 

Ten slotte is bekeken welke variabelen het beste correleren met het residu om zo 

stapsgewijs de set verklarende variabelen samen te stellen met behulp van het 

programma SPSS. Er is een maximum van 6 verklarende variabelen aangehouden om 

het in verhouding te laten met het aantal stations (y waarden). Er wordt gestreefd naar 

een zo hoog mogelijke R2 wat betekent dat de residuen zo veel mogelijk worden 

verklaard. Toevoeging van meer verklarende variabelen zal lang niet altijd bijdragen aan 

een hogere R2. 

 

4. Resultaten 

 

Om de stations met elkaar te kunnen vergelijken zijn de residuen bepaald. Hier is het 

residu het verschil tussen de natuurlijke logaritme van de telling en het model, wat goed 

overeenkomt met het relatieve residu, ofwel het percentuele verschil tussen telling en 

model. Voor een negatief residu overschat het model het aantal in- en uitstappers. Het 

station presteert dan minder dan verwacht. Bij een positief residu onderschat het model 

het aantal in- en uitstappers. Het station presteert dan beter dan verwacht. 

 

Om voor sociaal economische factoren te corrigeren, zijn de residuen gecorreleerd met 

het percentage studentenplekken, percentage ouderen (65+) en autobezit. Het 

percentage studentenplekken en ouderen is bepaald door hun aantal te delen op het 

totaal aan werknemers en werkplekken. Studenten zijn onderverdeeld in VWO, MBO en 

WO+HBO studenten. Alleen voor de laatste groep is een redelijke correlatie van 0.5 

gevonden tussen het percentage studentenplekken en de residuen. Het percentage 

ouderen en het autobezit is licht negatief gecorreleerd met de residuen. Deze parameters 

zijn echter nog veel negatiever met het percentage studenten gecorreleerd. Dit is niet 

vreemd. Indien het percentage studenten toeneemt, dan neemt het percentage ouderen 

en het autobezit af. Gegeven bovenstaande correlaties is geconcludeerd dat het model 

alleen verbeterd wordt wanneer het percentage WO+HBO studentenplekken wordt 

meegenomen. Dit is gedaan door de modelwaarden te vermenigvuldigen met de 

bijbehorende percentages.  

 

In figuur 3 worden de tellingen uitgezet tegen de modelwaarden uit het vervoermodel 

waarbij gecorrigeerd is voor het percentage studentenplekken.  Er wordt onderscheid 

gemaakt tussen categorie 2 (blauwe symbolen) and overige IC stations (roze symbolen)  

Naast de sterke correlatie tussen tellingen en model illustreert deze figuur tevens dat er 

geen systematische effecten optreden. De punten liggen namelijk netjes rond de y = x 

relatie liggen en dus liggen modelwaarden niet structureel te hoog of te laag voor heel 

grote of heel kleine stations. 
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Figuur 3: Vergelijking tussen model en tellingen 

 

 

Met behulp van meervoudige regressiemodellen zijn verbanden gezocht tussen de de 

residuen (in figuur 3) en stationskenmerken. De eerste algemene conclusie is dat vrijwel 

alle attributen een positieve correlatie laten zien. Hoe hoger de tevredenheid des te meer 

in- en uitstappers ten opzichte van de verwachting. Sommige correlaties zijn niet 

significant, maar voor andere attributen zoals “Beschutting tegen wind, regen en kou” is 

de correlatie heel duidelijk. Daarnaast zijn de correlaties sterker voor de categorie 

stations 2. Dit is niet verassend omdat we verwachten dat het model betere schattingen 

laat zien voor deze stations, die gelijksoortiger zijn en tevens buiten de Randstad liggen. 

 

Naast “beschutting tegen wind en kou” zijn er andere attributen die een relatief sterke 

correlatie tonen met de residuen. Deze attributen zijn echter vaak met elkaar 

gecorreleerd. Zoals eerder genoemd selecteert de multi-regressie analyse slechts een 

beperkt aantal attributen, zodat sterk gecorreleerde attributen niet dubbel worden 

meegenomen. Dit betekent bijvoorbeeld dat alleen “sociale veiligheid avond” en niet 

“sociale veiligheid overdag” terugkomt in de regressie. 

 

De multi-regressie analyse is tweemaal uitgevoerd. In de eerste regressie zijn alle 

stations meegenomen en in de tweede regressie alleen de categorie 2 stations. De 

resultaten van de eerste regressie (model 1) en tweede regressie (model 2) staan 

respectievelijk in tabellen 1 en 2  
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Tabel 1: bètawaarden voor genormaliseerde en niet genormaliseerde regressie van alle 

IC stations 

 genormaliseerd 

Niet 

genormaliseerd 

Beta 0 0 -8.71 

Bèta “Beschutting” 0.25 0.27 

Bèta “Capaciteit parkeerterreinen” 0.27 0.20 

Bèta “Info over vertragingen, etc.”  0.18 0.27 

Bèta “Sociale veiligheid avond” 0.15 0.26 

Beta “Aansluitingen op andere treinen” 0.22 0.39 

*Bèta “stations zonder overstap” 0.32 0.0056 

Correlatiecoefficient 0.7 0.7 

r-kwadraat 0.4 0.4 

* Deze maat: het aantal stations dat bereikbaar is zonder overstap is een fysieke 

eigenschap van elk station en was geen onderdeel van het KTO.  

 

Tabel 2: bètawaarden voor genormaliseerde en niet genormaliseerde regressie van 

categorie 2 stations  

 genormaliseerd 

Niet 

genormaliseerd 

Beta 0 0 -10.85 

Bèta “Beschutting” 0.73 0.78 

Bèta “Capaciteit parkeerterreinen” 0.44 0.33 

Bèta “Info over vertragingen, etc.” 0.30 0.46 

Bèta “Reinheid station” 0.15 0.23 

Correlatiecoëfficiënt 0.9 0.9 

r-kwadraat 0.8 0.8 

 

 

Uit tabellen 1 en 2 volgt dat in beide regressies in volgorde van belangrijkheid, 

“Beschutting”, “Capaciteit P+R” en “Info vertragingen” verklarende variabelen zijn. Voor 

categorie 2 stations heeft “Reinheid station” ook een verklarende waarde, maar volgens 

de genormaliseerde bètawaarde is de verklarende waarde van deze variabele klein ten 

opzichte van die van de andere. Voor andere stations lijken ook de sociale veiligheid en 

bereikbaarheidsvariabelen, “aansluiting op andere treinen” en “stations die bereikbaar 

zijn zonder overstap” verklarend te zijn, wat intuïtief ook te verwachten is. 

 

In figuur 4 wordt voor model 1 geïllustreerd hoe de residuen gecorreleerd zijn met de 

lineaire combinatie van kenmerken volgens de bèta waarden uit de regressie analyse 

(van alle stations). In figuur 5 wordt op een zelfde manier voor model 1 en model 2 

geïllustreerd hoe goed ze de residuen van categorie 2 stations fitten. Uit deze figuur blijkt 

dat de overgebleven spreiding (t.o.v. y = x) behoorlijk gereduceerd is.  

 

De regressie uitkomsten zijn niet heel robuust in de zin dat de uitkomsten niet 

onveranderlijk zijn bij het toevoegen of uitsluiten van stations. Dit komt mede door het 

beperkt aantal stations in de analyse waardoor de uitkomsten vooral gevoelig zullen zijn 

voor extreme (heel negatieve of positieve) residuen. Dit wordt ook geïllustreerd in figuur 

5. Daarnaast vertegenwoordigen categorie 2 stations een aparte klasse. Het is mogelijk 

dat sociale veiligheid vooral een issue is in de grote steden binnen de Randstad, en dat 

bereikbaarheid niet heel verschillend is binnen de klasse van categorie 2 stations.  
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Figuur 4: genormaliseerde residuen; waargenomen en volgens regressie  

 

 

 

Figuur 5: relatieve residuen categorie 2 stations; waargenomen en volgens regressie 

 

 

5. Conclusies 

 

In deze studie is een vervoerwaardemodel voor stations geschat. Hierbij is een 

multimodale woonwerk HB matrix gebruikt. Daarnaast is het aandeel dat met de trein 

gaat, geschat aan de hand van reisafstand en afstand tot het station. Door dit mee te 

nemen kan de vervoerwaarde van stations relatief goed worden bepaald. Met behulp van 

regressiemodellen zijn vervolgens verbanden gezocht tussen de relatieve residuen en 

stations en omgevingskenmerken. Uit regressieanalyses blijkt dat voornamelijk 

“beschutting”, “capaciteit van parkeervoorzieningen” en “informatie over vertragingen” 
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een rol spelen bij de verklaring van het treingebruik. Indien de verklarende stations- en 

omgevingskenmerken in het vervoerwaardemodel worden gevoegd, wordt de 

nauwkeurigheid van het model duidelijk verbeterd. Vooral voor categorie 2 stations blijkt 

de overgebleven spreiding behoorlijk gereduceerd te worden.   

 

Het is opvallend dat de kwaliteit van de fietsenstallingen en aansluiting OV geen invloed 

lijken te hebben op de vervoerwaarde. Een mogelijke verklaring is dat reizigers die met 

de fiets of bus naar het station komen sowieso veel meer geneigd zijn met de trein te 

reizen dan mensen die met de auto komen en daarom minder gevoelig zijn voor deze (en 

andere) kenmerken. Het is ook mogelijk dat fietsenstallingen gewoonweg minder een 

issue zijn voor treinreizigers die met de fiets komen. Ten slotte kan worden opgemerkt 

dat fietsenstallingen wellicht niet alleen door treinreizigers, maar ook door anderen 

gebruikt worden. Daarom kan het faciliteren van goede fietsenstallingen beter in een 

breder licht bezien worden. Het gaat daarbij meer om de verbetering van de kwaliteit van 

het stationsgebied dan om het vergroten van de vervoerwaarde van het station.   

 

Onze aanpak is enigszins afwijkend van wat er meestal in de literatuur gebeurt. In de 

literatuur wordt de vervoerwaarde veelal in één stap via een regressie analyse geschat, 

waarin een bereikbaarheidsmaat wordt meegenomen. Deze bereikbaarheidsmaat is een 

equivalent van onze HB matrix. De motivatie om twee stappen te onderscheiden hangt 

nauw samen met de aanname dat stationskenmerken niet een absoluut maar een relatief 

effect hebben op de vervoerwaarde. Aangenomen is dat een  wijziging in de tevredenheid 

met een bepaalde waarde resulteert in dezelfde procentuele verandering bij stations van 

verschillende grootte. Een wijziging in tevredenheid levert bijvoorbeeld een toename van 

5% voor een station met 1000 instappers (50 extra instappers), en 500 extra instappers 

voor een station dat 10 keer zoveel reizigers verwerkt (10000 instappers en dus ook een 

toename van 5%). De resultaten lijken deze aanname te bevestigen. Dit impliceert dat 

het volledige model niet meer lineair is en dus ook niet door één lineaire regressie kan 

worden beschreven. 

 

Uiteraard is dit model niet het eindstation. Hier is de vervoerwaarde geschat aan de hand 

van alleen woonwerk verkeer en is deze met een vaste factor opgeschaald. Het is echter 

netter om andere motieven mee te nemen. Hier zitten wel haken en ogen aan, niet in de 

laatste plaats vanwege de onderschatting van het aantal kortere recreatieve en zakelijke 

trips in het MON. Een andere omissie is dat er een vertaalslag gemaakt moet worden van 

klanttevredenheid naar fysieke stations en omgevingskenmerken. Dit verreist nader 

onderzoek. Tenslotte is in deze studie een correlatie en geen oorzakelijk verband tussen 

residuen en tevredenheidscijfers aangetoond. Theoretisch is het nog steeds mogelijk dat 

positieve stationskenmerken het gevolg en niet de oorzaak zijn van extra vraag. Om het 

oorzakelijk verband aan te tonen is detailonderzoek naar individuele stations wellicht 

noodzakelijk.  

 

Dankwoord 

 

De auteurs danken NS Reizigers voor het gebruik van de gegevens uit het 

klanttevredenheidsonderzoek.  
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