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Aankomst reiziger en informatie 

1. Ligging busstation bepaalt de kwaliteit van de vervoersketen tussen bus, trein en eventueel 

binnenstad. 

2. Gemakkelijk te vinden busstation met logische, korte en veilige looproutes. 

3. Aparte uitstaphalte bij stationsingang. In- en uitstappende reizigers hinderen elkaar niet. 

4. Verwijsborden naar en van busstation resp. trein en (trein)taxi als aanvulling; voor Gouda 

verwijsborden naar centrum. 

5. Informatiepunt, met  lijnfolders, OVC-oplaadapparatuur etc. 

6. Heldere informatie over busroutes en vertrektijden. 

7. Overzichtelijke haltes voor het gemakkelijk vinden van de bus.  

8. Dynamische toewijzing halte bij weinig ruimte. (werkt helaas zelden goed!) 

9. Waardering van de reiziger voor de functionaliteit van het busstation is belangrijker dan buscirculatie. 

 

Verblijfskwaliteit 

1. Sociale veiligheid in de avonduren. 

2. Centrale wachtruimte met zitplaatsen en beschutting tegen storm, regen en koude (verwarming!), 

sanitair. 

3. Verblijfsruimte chauffeurs.  

4. Straatverlichting moet tot na de laatste bus blijven branden en voor de eerste bus aangaan. 

 

Toegankelijkheid 

1. Reizigersinformatie ook voor blinden en slechtzienden. 

2. Markeringen voor blinden en slechtzienden. 

3. Alle perrons moeten voldoen aan eisen voor toegankelijke haltes voor rolstoelen. D.w.z. 18 cm 

hoog, met een minimale breedte van 1,50 m zonder abri. 

4. Goed aanrijden en vertrekken bij toegankelijke haltes vraagt extra weglengte voor de bus. 

 

Verkeerstechnisch 

1. Verkeersveiligheid en hinder voor busverkeer: Minimale menging van busroutes met ander verkeer 

(auto’s, fietsers, voetgangers etc.). 

2. Perrontypen: langsperron (variant U-perron), visgraat, eilandperron of bus-bufferstation. 

3. Bij een eilandperron staat de reiziger centraal en te bereiken met een gemakkelijk te realiseren 

beveiligde oversteekplaats. 

4. Zaagtand maakt busstation compacter. 

5. Bij een bus-bufferstation liggen de perrons naast elkaar met de bufferplaatsen daarachter. Dit 

busstation is vrij compact  

6. Dynamische toewijzing maakt busstation ook compacter, maar is storingsgevoelig. 

7. Er zijn genormaliseerde maten voor buslengte, draaicirkel, haltebreedte etc. 

 

 z.o.z. 



Programma van Eisen Arriva 

1. Aantal haltes: 8 halteplaatsen en 3 bufferplaatsen of 6 halteplaatsen en 6 bufferplaatsen. 

2. 2 uitstaphaltes. 

3. Haltes voor treinvervangend vervoer. 

4. Geen dynamische haltetoewijzing. 

 

Toekomstbestendig 

1. Mogelijkheid voor uitbreiding van het busstation. 

2. Goed ontwerp is op de lange duur goedkoper: lifecycle management. 

 

Diversen 

1. Voldoende capaciteit voor afvoer van regen- en sneeuwwater. Beter is een glazen overkapping. 

2. Prullenbakken en regeling voor legen van de prullenbakken. 
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