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1 Inleiding en procesbeschrijving 

 

 

Aanleiding 

 

In deze vroege fase van het project lijkt een QuickScan sociale veiligheid de projectleiding vanuit 

Verkeer & Openbare Ruimte (V&OR ) van de gemeente Amsterdam een waardevolle toevoeging om 

de eindrapportage ‘Verkenning touringcarterminal Duivendrecht’ compleet te maken. Niet alleen 

voor de gemeente Amsterdam is een sociaal veilige omgeving belangrijk voor het uiteindelijk (goed) 

functioneren van de terminal, ook voor de NS als grondeigenaar (en beheerder ProRail) en de 

gemeente Ouder-Amstel, het bevoegd gezag, is dit een zeer belangrijk punt.  

 

In dit rapport wordt de definitie van sociale veiligheid gehanteerd zoals die door Rijkswaterstaat 

wordt gedefinieerd: ‘Onder sociale veiligheid wordt verstaan de mate waarin mensen beschermd zijn 

en zich beschermd voelen tegen persoonlijk leed door criminaliteit, overtredingen en overlast door 

andere mensen.’ 

 

Er zijn bepaalde verwachtingen die van invloed zouden kunnen zijn op sociale veiligheid, zoals de 

toename van het aantal reizigers en het ongewenst mengen met de bewoners uit het dorp 

Duivendrecht en het daar overlast kunnen veroorzaken.  

 

In deze Quickscan zijn een onafhankelijke risicoanalyse van de bestaande situatie en een analyse 

van de voorliggende studies van V&OR en Zwarts & Jansma Architecten (ZJA) opgenomen. Deze 

analyses hebben geresulteerd in tekeningen die in de bijlage van het rapport zijn opgenomen 

(risico’s en sterke punten, en aanbevelingen ter verbetering). Naast ontwerpaanbevelingen zijn ook 

beherende en organisatorische maatregelen aangereikt om oneigenlijk gebruik tegen te gaan en de 

sociale veiligheid te borgen.  

 
 

Het proces van de Quickscan sociale veiligheid 

 

Quickscan is opgesteld door Tobias Woldendorp, senior adviseur sociaal veilig ontwerp en beheer, 

bij WoldendorpWildervank. De bevindingen zijn voorgelegd aan een werkgroep.  Deze werkgroep 

bestond uit: 

 Peter Heida, projectleider touringcarterminal, RVE V & OR, gemeente Amsterdam 

 Rosanne Bijl, junior projectleider van de touringcarterminal, RVE V & OR, gemeente Amsterdam 

 Ewout van der Weij, projectleider vanuit de gemeente Ouder-Amstel 

 Hans van der Made, stedenbouwkundige bij de RVE R & D, gemeente Amsterdam. 

 

De manager NS-stations voor Station Duivendrecht, Peter Hagen, was verhinderd, maar heeft 

schriftelijk een aantal vragen beantwoord die in het rapport zijn meegewogen.  
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De volgende aspecten zijn doorlopen: 

 Schouwen huidige situatie (12.10.17), zowel de dag- als de avondsituatie (bijlage 4). 

 Bestudeerd zijn:  

 verkenning Touringcarterminal Duivendrecht, eindrapportage (concept 14.08.2017), V&OR 

gemeente Amsterdam; 

 oplegnotitie Toelichting technische haalbaarheid Touringcarterminal, gemeente Amsterdam 

07.07.17; 

 touringcarterminal Duivendrecht ZJA, Amsterdam (locatiestudie) d.d. 25.07.17; 

 notitie over de gebruiker van touringcars, zoals Flixbus, Eurolines en de zogenaamde zon- en 

sneeuwreizen; 

 3D-tekeningen van De Nieuwe Kern (DNK). 

 Workshop: presentatie en discussie over: 

 sterke punten en risico’s huidige situatie in een bredere context aan de hand van PowerPoint 

schouwverslag en overzichtstekening; 

 sterke punten en risico’s van de voorkeursvariant; 

 aanbevelingen.  

 Opstellen conceptrapport met analyses en aanbevelingen. 

 Bevindingen en opmerkingen zijn in de Concept Quickscan opgetekend en voorgelegd aan 

betrokkenen van de werkgroep.  

 De opmerkingen op het conceptrappor zijn met de opdrachtgever doorgenomen en zijn in deze 

definitieve versie verwerkt.  

 

 

Leeswijzer 

In deze Quickscan wordt in hoofdstuk 2 het theoretisch kader van sociaal veilig ontwerp en 

Beheer/CPTED uiteengezet. In hoofdstuk 3 heb ik de sterke punten en de risicoanalyse van de 

bestaande situatie opgetekend en in hoofdstuk 4 staan de risico’s en sterke punten van de plannen 

zoals die voorliggen (de voorkeursvariant). Bij de risico’s staan telkens aanbevelingen.  

In hoofdstuk 5 is een slotwoord opgenomen, met daarin enkele aanbevelingen die ik als 

onafhankelijk adviseur geef. In de bijlagen zijn, behalve een beeldverslag van de schouw, 

tekeningen opgenomen die gebruikt zijn tijdens de workshops.  
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2 Beschrijving toetsingskader Sociaal Veilig Ontwerp en 
Beheer 

 

 

In de beroepspraktijk wordt bij het toetsen naar sociale veiligheid voornamelijk verwezen naar drie 

bronnen: de CPTED-methode, het Handboek Sociaal Veilig Ontwerp en Beheer (SVOB) en het 

Handboek sociale veiligheid in de verplaatsingsketen CROW publicatie 237.  
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat betreft de CPTED-methode en het Handboek Sociaal Veilig Ontwerp en beheer gaat het in 

wezen om dezelfde methodiek. CPTED is de internationale benaming voor wat in Nederland Sociaal 

Veilig Ontwerp en Beheer heet.  

Of een situatie sociaal veilig is, kan door allerlei factoren worden bepaald. WoldendorpWildervank 

hanteert vier vuistregels1 die deze factoren samenvatten: 

 Zichtbaarheid 

 Eenduidigheid/markering 

 Toegankelijkheid 

 Aantrekkelijkheid 

                                                           
Noot 

1
 Tobias Woldendorp is een van de auteurs van betreffend Handboek Veilig Ontwerp en Beheer (Thoth 2008). 
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Deze vuistregels (samengevat ZETA) zijn omschreven en uitgewerkt in het Handboek Veilig 

Ontwerp en Beheer. De kennis en ervaring die zijn opgeslagen in het handboek vormen daarmee 

het kader voor de veiligheidstoets die ik heb uitgevoerd. In bijlage 4, het schouwverslag, wordt in 

beeld en tekst stilgestaan bij de vuistregels).  

De zes criteria in het diagram van de CPTED-methodiek komen allen in de Nederlandse SVOB-

methodiek terug. Zo is ‘Territoriality’ in het Handboek SVOB ‘eenduidigheid/markering’. En bij 

Surveillance gaat het in de SVOB-methodiek behalve om de mogelijkheid voor politiesurveillance 

ook om zichtbaarheid en toegankelijkheid van een gebied - een aspect dat ook bij Acces Control 

aan de orde is. Elk onderdeel in het diagram komt in de door WoldendorpWildervank gehanteerde 

vuistregels terug.  

 

Veiligheidsthema’s 

Bij sociale veiligheid gaat het om zogenoemde dagelijkse criminaliteit - bedreiging, beroving, 

geweldpleging, overval, inbraak, diefstal, vernieling, etc. - en de veiligheid zoals die door gebruikers 

van een gebied ervaren wordt. Het gaat dus zowel om objectieve veiligheid (feiten) als om 

subjectieve veiligheid (beleving). Hieraan wordt overlast toegevoegd, een veiligheidsaspect dat 

overwegend een persoonlijk karakter heeft. Denk bijvoorbeeld aan rondhangende personen, 

geluidsoverlast, onplezierige bejegening, etc. Uit onderzoek blijkt dat overlast een direct effect op de 

sociale veiligheidsbeleving heeft.  

Het gaat niet om (langzaam) verkeerdeelnemers die elkaar in de weg zitten. Verkeersveiligheid valt 

niet onder de definitie van sociale veiligheid. We bekijken dit punt in bijzondere situaties wel, maar 

alleen als dit op gespannen voet staat met de sociale veiligheid.  

In deze Quickscan gaat het dus om de sociale veiligheid van passanten, langzaam 

verkeerdeelnemers. 
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3 Sterke punten en risico’s bestaande situatie  
 

 

Voor gekeken wordt naar de voorliggende plannen wordt gekeken naar sterke punten en de risico’s 

bestaande situatie. Sterke punten moeten geborgd worden bij de ontwikkeling. Risico’s dienen 

meegenomen en getackeld te worden bij verdere ontwikkeling van de locatie aan de Stationsweg 

(beide aspecten zijn opgetekend in bijlage 1). 

 

 

Sterke punten bestaande situatie 

 

Bij het toetsen van de situatie in het veld is een schouw gehouden op 12 oktober. Daarbij zijn het 

plangebied en de wijdere omgeving (een ronde Duivendrecht) bezocht. De schouw begon aan het 

einde van de middag in het late licht (17.30) en eindigde nadat de duisternis had ingezet (19.30). 

Van de schouw is een beeldverslag gemaakt dat als bijlage in deze Quickscan is opgenomen.  

De bevindingen zijn opgetekend en voorgelegd in een workshop met drie vertegenwoordigers van 

de gemeente Amsterdam en de projectleider van de gemeente Ouder-Amstel (zie bijlage 2). 

De bevindingen zijn geordend volgens de criteria Zichtbaarheid, Eenduidigheid, Toegankelijkheid en 

Aantrekkelijkheid, aspecten zoals in hoofdstuk 2 neergezet. 

 

Zichtbaarheid 

 Er is een goede oriëntatie vanaf het stationsplein op de vervolgroute naar de standplaats van 

Eurolines. 

 Er zijn sociale ogen die informele controle leveren op maaiveld, zegge het Stationsplein, en ook 

vanaf de perrons op de boog Amersfoort-Schiphol (niveau 1+). 

 De minder gebruikte route binnendoor naar de Arena wordt niet geaccentueerd, waardoor er 

geen schijnveiligheid wordt gewekt. 

 De verlichting langs de voormalige trambaan (busbaan met fietsroute) tussen Stationsweg en de 

Rijksstraatweg staat eenzijdig in de boog; dat is gunstig voor rust en oriëntatie (NB. In 

driehoeksverband levert dat een onrustig beeld op). 

 Gelijkmatigheid van verlichting bij eerder genoemde oude trambaan en de route van Station 

Duivendrecht naar Venserpolder (ook Stationsweg genaamd). 

 

Eenduidigheid 

 Het gronddepot, de locatie van de beoogde terminal, is grotendeels omgeven door een sloot met 

hekwerk. Dat voorkomt ongewenst gebruik. 

 

Toegankelijkheid 

 Electronic Ticketing/Beheerste Toegang Stations met tourniquets voorkomt dat mensen illegaal 

gebruik maken van het station als passage en maakt het ook onaannemelijk dat deze route als 

uitzwermroute gebruikt wordt (of zal worden).  
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 Surveillance van politie is goed. Politieauto’s kunnen vanaf meerdere kanten aanrijden en ook 

onverwacht aanrijden. Dat maakt het handhaven in de openbare ruimte mogelijk. 

 De voormalige trambaan, nu busbaan met fietspaden, is een aantrekkelijk dagrecreatieve route. 

Een ommetje tot het viaduct langs de Groote Duivendrechtse Polder is een geliefd uitje voor de 

dorpsbewoners. De route wordt ook veel gebruikt door groepjes hardlopers. 

 

Aantrekkelijkheid 

 De Stationsweg ziet er op mesoniveau goed beheerd uit. Een potentieel kwetsbaar object als de 

abri oogt verzorgd en is goed verlicht. Er ligt geen of nauwelijks zwerfvuil langs de drukgebruikte 

voet- en fietspaden.  

 Her en der duiken fraaie voorbeelden van placemaking op, zoals de grote groep ouderen die in 

de schemer bij het sportveld op de grens Diemen/Ouder-Amstel aan het jeu-de-boulen is (met 

waxinelichtjes in jampotjes). 

 

Bij nadere uitwerking van de plannen voor de openbare ruimte dienen de sterke punten in het 

ontwerp gekoesterd te worden. 

 

 

Risico’s en verbeterpunten bestaande situatie 

 

Zichtbaarheid 

 Er is sprake van een gebrek aan sociale ogen aan de westzijde van het station, onder de 

spoorboog. Datzelfde geldt voor de andere zijde van het station. Vanaf het Stationsplein (einde 

Rijksstraatweg) naar de oostzijde (busbaan) is een naargeestige route (ook Rijksstraatweg 

geheten, richting Meidoornpad).  

Aanbeveling Tweezijdig: gebruik routes niet stimuleren in de avond, of juist heel erg stimuleren en anticiperen 

op de toename van passanten; die levendigheid kan zorgen voor een positieve bijdrage aan de 

beleving. 

Langs de busbaan (naamloze voormalige trambaan2) staan de armaturen soms ongeveer op de 

zelfde plek als de bomen: hierdoor neemt de lichtopbrengst duidelijk af. 

Aanbeveling  

Quick win valt te behalen door de takken die in de kruinen steken te snoeien en de armaturen vrij 

te maken. Op de middellange termijn is het deugdelijker om enkele huidige lichtarmaturen tussen 

de bomen te plaatsen. 

 In het plangebied en breder studiegebied is geen onderlinge afstemming tussen de vele 

lichtnetbeheerders (gemeenten, GVB, ProRail). Desgevraagd zegt de stationsmanager van de 

NS station Duivendrecht dat daar voorlopig ook geen behoefte aan is. Voor sociale veiligheid is 

dit ongunstig. Het opvallendste is dat de verlichting van het fietspad langs de Stationsweg om 

19.30 uur nog steeds niet aan is, terwijl de lichtarmaturen voor auto’s en verder in de omgeving 

om 18.50 uur al anticiperen op de invallende duisternis.  

                                                           
Noot 

2
 Wellicht een idee om deze naamloze weg een naam te geven. Voor nood- en hulpdiensten altijd een belangrijk gegeven om een 

adres te hebben bij calamitieiten.  
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Aanbeveling Zorg voor gelijkmatigheid van verlichting in plangebied en wijdere omgeving. Neem aspecten op 

in een convenant, ook met toekomstige beheerder touringcarterminal (naar model 

Voorpleinconvenant stations). Dat is een verklaring voor een goed beheermodel, ondertekend 

door burgemeester, directie NS en Officier van Justitie, aangevuld met directies van Flixbus en 

Eurolines).  

 De bewegwijzering naar  de bussen is onder de maat. In een nis van de stationsahal hangt op 

plus –niveau op een meter hoogte een verwijzing naar de opstapplek van Eurolines. 

Desgevraagdvzit het niet in het programma van Wayfinding van NS-stations.   

Aanbeveling        Onderzoek in samenspraak met NS-stations of het mogelijk is voor de nieuwe situatie in 

aansluiting  met de adequaat vormegegeven andere functies een permanente bewijzwijzering 

voor de touringcars op te nemen.     

 
Eenduidigheid 

 Bij het gronddepot van de gemeente Amsterdam aan de Stationsweg maakt het hek een knik, 

waardoor een nis ontstaat. In combinatie met de hoog opgeschoten landschappelijke beplanting 

is dit een potentiële verstopplek. Tijdens de schouw werd hier in het donker een auto geparkeerd. 

Dat gaf een onprettig gevoel bij passanten en schouwer. Uitwijken naar de overzijde was geen 

optie, omdat daar de verlichting van het tweerichtingenfietspad nog steeds niet aan was. 

Aanbeveling Zet het hek van het depot in een lijn door. Voorkom nisvorming. 

 

Toegankelijkheid 

 De Stationsweg heeft op microniveau problemen met beheer. Het betreft dan vooral plasvorming 

op het fietspad, waardoor fietsers op de rijweg gaan rijden. Dat levert verkeersonveilige situaties 

op, zeker in combinatie met gebrekkige verlichting. 

Aanbeveling Investeer in deugdelijk onderhoud van het fietspad. 

De entree voor fietsers ter hoogte van de bussluis oogt fietsonvriendelijk (hoek Stationsweg). 

Aanbeveling Investeer in een meer geleidelijke overgang van fietspad Holterbergweg naar de busbaan annex 

fietspad.  

 

Aantrekkelijkheid 

 De combinatie van zwerfvuil, graffiti tekenende hangjongeren en een viaduct in een bocht van de 

weg waar armaturen in de boomkruinen steken, kan sociale onveiligheid in de hand werken. 

Overdag is het niet zo’n punt, maar in de schemer bleek dit zeker het geval. Dit dient zich aan bij 

de busbaan annex voormalige trambaan, maar ook ten oosten van de P & R (veel zwerfvuil van 

voetbalsupporters, kapot getrapte vuilnisbakken). Een kwestie van het beheersen van grote 

groepen (supporters) en het  afstemmen op beheer van de openbare ruimte. 

Aanbeveling Zorg voor een adequaat nat- en droog beheer van kwetsbare routes, zoals de voormalige 

trambaan. De tweede ook weer naar model van het eerder genoemde voorpleinconvenant. 

 
Noot: station Duivendrecht ligt op een knooppunt van drie gemeenten. Bij het schouwen was niet altijd duidelijk wie beheerder/eigenaar 

van het gebied was en dus wie je aan kunt spreken op beheersachterstand. Eenduidigheid in beheer en afstemming op elkaars 

ambitieniveaus is een opmaat naar een duurzame openbare ruimte.   
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4 Sterke punten, risico’s en aanbevelingen Voorkeursvariant 
touringcarterminal (bijlage 3 en 4) 

 

 

Vooraf 

 

Bij de studie naar de touringcarterminal zijn we uitgegaan van de situatie van een tijdelijke (tien tot 

vijftien jaar)) terminal die eenvoudig op en af te breken is. Een permanente terminal behoort tot de 

mogelijkheden, maar is in dit stadium niet in de Quickscan opgenomen. Wel anticipeer ik met 

aanbevelingen op een duurzame oplossing.  

 

 

Sterke punten 

 

Zichtbaarheid   

 De beoogde locatie van de terminal is op 1 plus-niveau vanaf meerdere aanrijdrichtingen goed te 

zien. Deze vroegtijdige oriëntatie bespoedigt de vindbaarheid op maaiveld. 

 Er is in de nabije toekomst, net als in de huidige situatie, potentieel zicht op plus-niveau vanaf de 

perrons aan de boog Amersfoort-Schiphol op de aanlooproute naar de terminal. 

Aanbeveling Zorg wel voor een goed nat beheer van de overhuiving van de (plexi) glazen boog. Opname in 

een convenant.  

 Bij de gebouwde voorziening van de terminal is zowel buiten (terras in zomer) als in de 

wachtruimte 16/24 uur informele controle op passanten, zowel op de openbare weg als op de 

perrons van de touringcarterminal. 

 Op de verdieping is een logiesruimte voor chauffeurs die in de vroege ochtend vertrekken. Dat is 

gunstig voor de tijdstippen waarop de terminal niet meer in bedrijf is (rond 22.00 en 07.00). Dat 

levert sociale ogen op kwetsbare tijdstippen. 

 In de plint van de bebouwing, deel uitmakend van De Nieuwe Kern, zijn kansen voor 

levendigheid.  

Aanbeveling Stimuleer bijvoorbeeld bedrijfsrestaurants op de plekken die wat verder van de gebouwde 

voorziening af liggen, waardoor er ook informele controle op het noordelijke deel van de 

touringcarterminal mogelijk wordt gemaakt.  

  

  

Eenduidigheid 

 De watergang van de huidige situatie wordt overgenomen en vormt een prettige markering 

tussen openbare ruimte en het terrein van de touringcarterminal.  

Aanbeveling Er valt nog meer winst te behalen door de watergang aan de noordzijde door te trekken, 

waardoor het busstation nagenoeg een eiland wordt. 
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Toegankelijkheid 

 De uitrit van de touringcar met aantakking op de Stationsweg is ruim bemeten. De fietsers 

maken gebruik van het vrij liggende fietspad (twee richtingen), waardoor naast sociale veiligheid 

ook verkeersveiligheid wordt nageleefd. 

 

Aantrekkelijkheid 

 Door de komst van de touringcarterminal wordt de levendigheid van het gebied vergroot. Vooral 

op kwetsbare plekken in de avonduren zal meer 16/24-uurs informele controle zijn, terwijl er 

tijdens de overige uren ook nachtrust zal zijn. 

 Er zijn potentiële zonnige plekken, geschikt voor terrassen op het zuiden en westen (avondzon). 

Dat vergroot levendigheid en aantrekkelijkheid, ook voor passanten. 

 

 

Risico’s en aanbevelingen 

 

Zichtbaarheid 

 Was de oriëntatie op plusniveau uitstekend, op maaiveld pakt dat minder goed uit. Eenmaal door 

de tourniquets van het station is oriëntatie op de beoogde terminal, anders dan in de huidige 

situatie, niet eenvoudig. Blinde muren en een langgerekt zijplein met veel obstakels zorgen dat 

de route naar de locatie niet vindbaar is. 

Aanbeveling Onderzoek of het mogelijk is om de ingang vanaf plusniveau in het station aan de westzijde te 

realiseren. Een spiegeling van 90 graden.  

 Vanaf plusniveau wordt het zicht op de Stationsweg en de route naar de touringcarterminal 

gefrustreerd door een rij laanbomen. Hier ligt tevens het risico op de loer dat (bestaande) 

armaturen en kruinen van bomen te dicht bij elkaar komen. 

Aanbeveling Laat deze rij vervallen en op de Stationsweg ter hoogte van de uitrit van de terminal beginnen. 

 Bij de ontwikkeling van De Nieuwe Kern (DNK) is het denkbaar dat functies in de plint komen die 

geen of nauwelijks een bijdrage leveren aan informele controle op de perrons van de terminal.  

Aanbeveling Bewaken bij verdere uitwerking. Te denken valt aan een ondersteunende horecafunctie in de plint 

ter hoogte van de opstapplaats van zon- en sneeuwreizen. 

 Een tweede risico in deze vormt de breedte van de rijweg van de terminal. Deze is dermate breed 

dat er in noodgevallen bufferende bussen kunnen gaan staan. Dat is ongunstig voor de gewenste 

interactie tussen plint DNK en perrons. 

Aanbeveling Herijken breedte rijweg busterminal. 

 

Eenduidigheid 

 Men is bang dat reizigers die lang moeten wachten gaan rondzwerven. Daar biedt de noordzijde 

van de terminal gelegenheid toe.  

Aanbeveling Streef naar een vervolmaking van de eilandgedachte en trek de watergang voor de plint van DNK 

door. Mogelijk dat dit met een slagboom of een meer permanente vorm van afsluitbaarheid 

gepaard gaat. 
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Toegankelijkheid 

 Op het Stationsplein zijn veel obstakels in de openbare ruimte die een vlotte doorstroming en 

een oriëntatie op de route in de weg zitten. Dat varieert van fietsaanbindgelegenheid, gestalde 

scooters en lage banken tot een kiss & ride annex taxistandplaats haaks op de looplijn.  

Aanbeveling In aansluiting op een nieuwe entree is het wenselijk een goed functionerend, obstakelvrij 

voorplein te realiseren met een bredere oversteek over de watergang. 

 

 Internationale busreizigers zijn kwetsbaar voor zakkenrollerij en diefstal van bagage. Hoe kun je 

kwaadwillenden bij de terminal in de wielen rijden? 

 Tijdens de workshop zijn twee alternatieven voor ontsluiting van de touringcarterminal de revue 

gepasseerd: entree via een overzichtelijke, goed beheerde Stationsweg en een alternatief 

waarbij gedacht wordt aan de volgende ingrepen: 

a) Vanaf het voorplein wordt het voetpad langs het water doorgetrokken. Daar waar het water 

versmalt, komt een voetgangersbrug. 

b) Het fietspad wordt ook doorgetrokken en loopt parallel aan de terminal naar de busbaan met 

fietspad (voormalige trambaan). 

c) De gebouwde voorziening van de terminal schuift op naar het oosten en de reizigers komen 

via een tourniquet gecontroleerd het gebouw binnen. 

d) De gehele terminal wordt gecontroleerd gebied: dat betekent een fraai ontworpen hekwerk 

met een afsluitbaar systeem bij het plein met terras bij de uitrit vanaf de Stationsweg.  

e) Deze afsluitbaarheid wordt ook verkregen bij de noordelijkste hoek, de entree. 

 

Aantrekkelijkheid 

 DNK laat hoge torens zien op de hoeken van twee kwadranten. Daarmee ben je beoogde zon op 

zuiden en westen (het terras) grotendeels kwijt. 

Aanbeveling Verplaats de torens naar een locatie met minder slagschaduw in de openbare ruimte 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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5 Slotwoord 
 

 

Uit de schouw kwam naar voren dat het in de bestaande situatie schort aan adequaat beheer van de 

openbare ruimte en dat de verlichting in de directe omgeving van de beoogde terminal niet op elkaar 

is afgestemd. 

Vooruitlopend op de ontwikkeling van de touringcarterminal op deze plek is het raadzaam om hierop 

te anticiperen en allerlei aspecten van beheer op orde te brengen. Daarmee valt een quick win te 

behalen wat betreft de sociale veiligheid van de gebruikers in de huidige situatie. Daarnaast is het 

belangrijk om een soort voorpleinconvenant op te stellen voor de directe omgeving van het station: 

een beheerconvenant waarbij de betrokken twee gemeenten, NS-stations (en ProRail) samen met 

de directies van de touringcaroperators een intentieverklaring tekenen om gezamenlijk problemen te 

tackelen en zij middelen beschikbaar stellen om het dagelijks beheer op orde te hebben. Dat zorgt 

er ook voor dat er geen dubbele aanpak van beheer komt, terwijl anderzijds gaten vallen in het 

beheer. 

De angst die er is dat groepen buspassagiers gaan uitzwermen blijkt in deze Quickscan ongegrond: 

het station met het vele toezicht en de tourniquets die in de nachtelijke uren niet open kunnen, 

leiden niet tot een toestroom, terwijl de andere routes, zegge de Pablo de Nerudalaan 

(Venserpolder) en over de busbaan (de voormalige trambaan), niet voor de hand liggen.  

In het rapport doe ik voorstellen om de kans op uitzwermen nog verder te verkleinen en een eiland 

na te streven en de touringcarterminal als gebouw, als gesloten eenheid te benaderen. 
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Bijlage 1 Sterke punten en risico’s bestaande situatie 
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Bijlage 2 Sterke punten en risico’s Voorkeursvariant 
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Bijlage 3 Maatregelen en alternatieven 
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Bijlage 4 Schouw 12 oktober 2017 
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