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Observatie in de markt 
 
Vanuit de klant 

Meer en meer mensen ontdekken het openbaar vervoer als vervoermiddel. Grotere 
bedrijven stimuleren bijvoorbeeld werknemers om bewuster te reizen uit het 
oogpunt van duurzaamheid. Door producten als Mobilitymixx verruilen 
automobilisten zelfs de leaseauto voor de trein.  
 
In de spits, als het openbaar vervoer qua reistijd voordeel heeft ten opzichte van 
de auto, lopen deze ‘keuzereizigers’ echter tegen een belangrijk discomfort aan 
van openbaar vervoer: drukte. Gedrang bij deuren en de gedachte dat er mogelijk 
een tekort aan zitplaatsen is, geeft onzekerheid en daarmee onrust en stress.  
 
Groep 5 | [I2] wil graag bij deze ‘keuzereizigers’ de onzekerheid en daarmee het 
beleefde discomfort verkleinen, ook wanneer het simpelweg toevoegen van 
capaciteit niet mogelijk is.  
 
Vanuit de markt 

Vol = vol, ondanks dat de vervoersbedrijven nieuwe en/of goed betalende klanten 
graag een goed product willen bieden. In de praktijk blijkt ‘vol’ echter minder vaak 
voor te komen dan mensen ervaren. In lange OV-voertuigen (treinen en metro’s) 
doet zich regelmatig de situatie voor dat mensen in een bepaald deel moeten 
staan, terwijl in andere delen nog zitplaatsen vrij zijn.  
 
Vanuit het vervoerbedrijf 

De beschreven scheve verdeling van de zitcapaciteit geeft ook de 
vervoersbedrijven ongemak en vooral meerkosten. In de eerste instantie omdat de 
in- en uitstaptijden toenemen. Daarnaast is het in sommige gevallen op drukke 
tijdstippen noodzakelijk om de frequentie te vergroten, zodat alle reizigers vervoerd 
kunnen worden. Een betere verdeling van de reizigers zou een dergelijke ingreep 
misschien overbodig kunnen maken. 
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De innovatie 
 
Meer informatie = minder onzekerheid 

1 + 1 = 2: geef reizigers meer informatie over de (scheve) verdeling van de 
zitcapaciteit in het voertuig. Reiziger A doet hier misschien niet veel mee, reiziger 
B treft juist een trein of metro die werkelijk overal vol is, maar voor reiziger C is 
deze informatie net dat beetje extra houvast om zich voor te bereiden en zijn of 
haar gevoel van onzekerheid te blussen. Hij of zij zal zich zelfs naar een andere 
positie op het perron bewegen om daar waar nog zitplaatsen beschikbaar zijn in te 
kunnen stappen. 
 
Concreet uitwerking 

De concrete uitwerking van het bovenstaande is in essentie simpel: toon de 
reizigers op de perrons van trein- en metrostations op een eenvoudige manier wat 
de samenstelling en bezettingsgraad van de binnenkomende voertuigen is. Groep 
5 | [I2] heeft hiervoor wij een systeem uitgewerkt wat de benodigde input 
verzameld, verwerkt en communiceert richting de reiziger: InstapInfo.  

InstapInfo [I2] 

Maakt een reis met het openbaar 
vervoer nog aangenamer! 

Figuur 2: InfoPlus-display geeft de bezettingsgraad weer. 

Figuur 1: Verlichting in perron geeft bezettingsgraad aan. 
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De uitwerking 
 

Drie onderdelen 

InstapInfo bestaat uit drie subsystemen die aan elkaar worden gekoppeld: 

• Stap 1: Verzamelen van informatie in het voertuig (bezettingsgraad, lengte van 
het voertuig, locatie van de toegangsdeuren); 

• Stap 2: Verzenden van de verzamelde informatie naar ‘de wal’; 
• Stap 3: Communiceren van de informatie richting de reiziger op het perron. 
 
Elk stap en subsysteem wordt hieronder kort toegelicht 
 
Stap 1: Verzamelen van informatie in het voertuig 

Er bestaan reeds verschillende mogelijkheden om het aantal personen in een 
voertuig te tellen. Groep 5 | [I2] adviseert echter de toepassing van een 
richtingsgevoelige lichtsensor. Daarmee kan worden bepaald hoeveel personen 
een bepaalde ruimte binnenkomen en verlaten. 
 
Het aantal sensoren dat in een voertuig moet worden geplaatst is afhankelijk van 
de indeling. Treinstellen bestaan uit meerdere coupes en zogenaamde ‘balkons’ 
die worden gescheiden met behulp van schuifdeuren. De sensoren kunnen 
daarom bij de buitendeuren of bij de tussendeuren worden geplaatst, afhankelijk 
van de gewenste meetnauwkeurigheid.  
 
Metrostellen bestaan in de meeste gevallen uit geschakelde ‘bakken’ die samen 
één ruimte vormen. In dat geval kunnen de sensoren alleen bij de buitendeuren 
worden geplaatst. 
 
Stap 2: Verzenden van de verzamelde informatie naar ‘de wal’ 

De gegevens over de bezettingsgraad en de lengte/samenstelling van een voertuig 
moeten worden verzonden naar een centraal punt ‘op de wal’, bijvoorbeeld het 
Transportbesturingscentrum van NS Reizigers. Vanuit dit centrale punt wordt de 
verzamelde informatie gecombineerd met gegevens over de bestemming van het 
voertuig en de afmetingen van het eerstvolgende perron. 
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Zodra alle gegevens aan elkaar zijn gekoppeld, wordt de informatie verzonden 
naar het perron. Voor het spoorwegennet kan voor het versturen van informatie 
gebruik worden gemaakt van het GSM-R netwerk. In het bovenstaande overzicht 
zijn de verschillende datastromen weergegeven voor het spoorwegennet. 
 
De metro kan helaas niet van hetzelfde systeem gebruik maken, omdat de werking 
van GSM-R ondergronds niet kan worden gegarandeerd. Voor een toepassing van 
InstapInfo in de metro zal daarom een ander systeem gezocht of ontwikkelend 
moeten worden. 

Stap 3: Communiceren van de informatie richting de reiziger op het perron 

De reiziger op het perron wordt momenteel op drie manieren voorzien van 
reisinformatie: via dynamische informatiepanelen (‘CTA-bakken’ of InfoPlus-
displays), via statische informatiepanelen (vertrekstaten) en via de 
geluidsinformatie. 
 
De nieuwe generatie dynamische InfoPlus-displays zijn uitermate geschikt voor 
een toepassing binnen het InstapInfo-systeem. De displays bieden namelijk de 
mogelijkheid om kleuren weer te geven. Met behulp van kleur kan de zitcapaciteit 
zo simpel mogelijk weer te kunnen gegeven (zie figuur 2): 
• ROOD: bezettingsgraad is ≥ 90% (bijna) geen zitplaatsen vrij) 

• ORANJE: bezettingsgraad is 70% tot 90% (enkele zitplaatsen vrij) 
• GROEN: bezettingsgraad is ≤ 70% (voldoende zitplaatsen vrij) 
 
Een mogelijke aanvulling op de displays is 
(led)verlichting aan de rand van het perron (zie 
figuur 1). Deze verlichting kan eventueel 
worden gecombineerd met de witgeblokte 
afbakening op treinperrons (zie figuur 4). 

 

I
2
 

Figuur 3: uitwisseling van data stromen binnen het InstapInfo-systeem. 

Figuur 4: Perronafbakening 
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De implementatie 

 
Het ‘wagenpark’ dat de NS in Nederland gebruikt bestaat in totaal uit ongeveer 
duizend voertuigen. Één voertuig bestaat gemiddeld uit vier wagons. Voor een 
implementatie van InstapInfo zullen dus vierduizend wagons voorzien moeten 
worden van een telsysteem. In Amsterdam en Rotterdam rijdt daarnaast nog groot 
aantal metrovoertuigen. 
 
De bovenstaande cijfers geven aan dat de keuze van het systeem veel invloed zal 
hebben op de kosten. Financieel gezien is het daarom verstandig dat het 
telsysteem in de wagons zoveel mogelijk uit (eenvoudige) standaardoplossingen 
wordt opgebouwd 
 
Naast het telsysteem dat in de wagons wordt geplaatst zal er ook nog een centraal 
management systeem opgezet moeten worden. Dit systeem moeten worden 
voorzien van verschillende interfaces, zodat de verschillende datastromen verwerkt 
kunnen worden tot één ‘product’. 
 
Een pilot-project op een vast traject kan een goed beeld geven van de effecten die 
InstapInfo teweeg zal brengen. Reizigers die beter geïnformeerd worden zullen 
met meer plezier reizen en eerder bereid zijn hun reisplan te wijzigen en de spits te 
mijden. Hiermee wordt de capaciteit vergroot, zonder dat er meer materieel ingezet 
hoeft te worden. 
 

Business case 
 
Groep 5 | [I2] heeft op basis van een aantal aannames een voorzichtige berekening 
gemaakt van de financiële voordelen die zijn te behalen door de toepassing van 
InstapInfo in de praktijk. 
 
Uitgangspunt van het financiële voordeel is een kortere halteringstijd van de OV-
voertuigen. Reizigers zullen zich beter verspreiden over het perron en daardoor 
beter gebruik maken van de instapmogelijkheden van het voertuig. De seconden 
die daarmee per haltering worden bespaard, schelen op jaarbasis in totaal een fors 
aantal dienstregelingsuren. 
 
Voor de inzet van een OV-voertuig is door de verschillende vervoersbedrijven een 
all-in prijs per uur berekend. Als deze kostprijs wordt vermenigvuldigd met het 
totale aantal bespaarde (dienstregelings)uren, dan kan het financiële voordeel 
worden uitgedrukt in euro’s. 
 
Als het bovenstaande wordt toegepast op de Rotterdamse metro, dan kan met 
behulp van InstapInfo de besparing in dienstregelingsuren per jaar oplopen tot 
€ 400.000,- (uitgaande van een ‘halteringswinst’ van 5 seconde). Dit bedrag kan 
vervolgens opnieuw worden geïnvesteerd in dienstregelinguren (meer vervoer) of 
worden gebruikt voor de invoering van InstapInfo. 
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Vraag & antwoord 

 
Heeft InstapInfo alleen zin als treinen en metro’s (bijna) vol zijn? 

Nee. Ook wanneer de voertuigen niet vol zijn heeft het systeem voordelen. 
Mensen willen bijvoorbeeld graag een rustige werkplek of met hun reispartner(s) bij 
elkaar zitten. ’s Avonds kan het wenselijk zijn om juist niet alleen in een coupe te 
zitten (sociale veiligheid). Met behulp van InstapInfo kan de reizigers aan zijn 
eigen wensen voldoen.  
 
Sommige reizigers snappen de kaartautomaat al niet. InstapInfo lijkt me nog 

ingewikkelder… 

Daarom moet de informatie zo eenvoudig mogelijk worden weergegeven. Groep 5 | 
[I2]  heeft in dit document een voorzet voor versimpeling gedaan. Dit moet nog 
verder worden onderzocht, beproefd en verfijnd. Feit blijft overigens wel dat 
InstapInfo aanvullende informatie is voor de reiziger. Daarom hoeft niet het te 
(kunnen) gebruiken. 
 
De uitvoering lijkt simpel, maar zijn er ook financiële risico’s aan de invoering 

verbonden? 

De investeringskosten kunnen de vervoersbedrijven in samenwerking met de 
spoorbeheerder in principe terugverdienen (zie Business Case). Daarnaast 
verschaft InstapInfo het vervoerbedrijf een grote hoeveelheid (statistische) 
informatie over de bezettingsgraad van het materieel op verschillende tijdstippen 
en op verschillende baanvakken. Met behulp van deze informatie kan de inzet van 
het materieel worden geoptimaliseerd. 
 
InstapInfo geeft op het perron informatie over de bezettingsgraad van het 

binnenkomende voertuig. Wat nu als na binnenkomst een groot aantal reizigers het 

voertuig verlaat? Dan is de informatie alweer verouderd. 

InstapInfo geeft alleen informatie over de bezettingsgraad tussen twee stations. 
Middels ervaring en algoritmen kan echter rekening worden gehouden met het 
aantal uitstappende mensen op een bepaald station. InstapInfo wordt hierdoor 
een zelflerend systeem. 
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