
Case Station Leuven



▪ Algemene doelstelling

Meer mensen vervangen hun autoverplaatsingen

door multimodale verplaatsingen

Focus: optimale overstap op knooppunten tussen alle 

vervoersmogelijkheden

te voet, (deel)fiets, trein, tram, bus, (deel)auto en taxi 

▪ Concreet

• 5 multimodale knooppunten evalueren vanuit gebruikersstandpunt 

• Digitaal aanbevelingenpakket om

gebruiksvriendelijke multimodale knooppunten te ontwikkelen   

Actieprogramma Schakelmobiliteit 



5 cases



Case Station Leuven



▪ IC-station (GEN) met 13 treinsporen, 2 toegangen, 8 loketten, 

11 betaalautomaten, lift en roltrappen, bagagebewaarpl, 

bancontact, 24/24 onthaal pers. beperkte mob, wifi, sanitair

▪ Afstand tot centrum: 1km; voetgangerstunnel + -passerrel

▪ Aansluitend vervoer: 

- BUS: Hoofdhalte De Lijn met 13 busperrons, Lijnwinkel, eigen 

wachtruimte en betaalautomaat

- (DEEL)FIETS: 2 overdekte fietsenstallingen totale capaciteit 5400 (+ 

extra 4000 gepland), 35 blue bikes, huurfietsen, Fietspunt, 

bromfietsenstalling, laadinfra 

- (DEEL)AUTO: 2 ondergrondse betaalparkings totale capaciteit 1000, 10 

cambiostandplaatsen, taxistandplaats, K&R-zones 

▪ Gem. 33 090 instappende reizigers tijdens de week in 2015 

(NMBS, 2016)

▪ Voortransport trein: 42% te voet, 29% De Lijn, 20% fiets, 7% 

auto, 1% bromfiets (tellingen NMBS)

Station Leuven



Gebruikersevaluatie 

▪ Periode juni –september 2015

▪ Evaluatie in 2 stappen

- Stap 1: Café Station - Kwalitatieve beoordeling

- Stap 2: Online bevraging  (393 gebruikers-respondenten)

▪ Validatie resultaten uit stap 1

Station Leuven



Café Station



Rekrutering 20-
25-tal 
gebruikers 
(online 
inschrijving)

Individuele beoor-
deling ahv
vragenlijst 
(stellingen)

focusgroepgesprek
met 3 parallelle 
gesprekstafels 
(2x)



6 thema’s





Online bevraging 

Aug/sept 2015
Verspeiding via facebook, 

twitter(@NMBS, DeLijn), Rondom, 

e-mail, website 

Respons: 393 respondenten

Tabellen- en grafiekenrapport 

https://nl.surveymonkey.net/results/SM-

W8J5CVMQ/

https://nl.surveymonkey.net/results/SM-W8J5CVMQ/


✓Te voet

✓Fiets

✓Auto (P&R, K&R)

✓Bus

✓Trein

+ overstapcombinaties

✓Bereikbaarheid

✓Stallen/parkeren

✓Way finding

✓Reisinformatie 

✓Aankoop 

vervoersbewijzen

✓Wachten

(comfort, gevoel verkeers-

veiligheid, sociale veiligheid, 

snelheid,  directheid, 

duidelijkheid, ..) 

Inhoud vragenlijst: Vlot overstappen op 

het knooppunt



Profiel respons online enquête

▪ 393 respondenten! (69,4% volledig ingevuld)

▪ 48% m – 52% v – gemid. 38j 

▪ 6,3% omschrijft zichzelf als minder mobiel

▪ 44,7% woont in Leuven (incl. Kessel-lo en Heverlee)

▪ 52% bezoekt (bijna) dagelijks station Leuven

▪ 38,5% abo NMBS - 32,2% abo DL

▪ 89% smartphone, 91%/74% daarvan gebruikt real 

time reisinfo NMBS/DL

18 deelnemers Café Station: 60% m-40%v, 50% dagelijkse gebruikers van 

station, 50% inwoner van Leuven, fiets/te voet/bus/trein/auto  



Spreiding woonplaats van respondent-gebruikers van station van Leuven: zowel 

opstappers als afstappers



Multimodaal gebruik van station
“Kom je wel eens (blauw) / altijd (rood) … naar station van Leuven? 

(n=393)
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Multimodaal gebruik van station
“Kom je wel eens (blauw) / altijd (rood)… naar station van Leuven ?ar
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Multimodaal gebruik van station
“Kom je wel eens (blauw) / altijd (rood)… naar station van Leuven ?ar

Fiets (n=255)

▪ 41% stalling Kessel-Lo; 45% stalling 

stadskantoor; 26% elders
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Multimodaal gebruik van station
“Kom je wel eens (blauw) / altijd (rood)… naar station van Leuven?ar

werpen-Zui

Auto (n= 182)

▪ P+R (n=39) 

- 51% PNMBS - 33%PBond –

36% elders 

▪ K+R (n=179)

- 54% buurt - 41,5% -

29%
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Bus (n=196)

▪ Lijn 282 (64%) meest gebruikt 
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Trein 



Te voet



Positief (>3,5/5)

▪ Oriëntatie zowel aan 

voor- als achterkant van 

station

▪ Toegang tot station 

gemakkelijk te vinden

Negatief (≤3/5)

▪ Looproutes naar station vanuit 

stadscentrum

Perspectief voetgangers



Verbeterpunten/suggesties  voetgangers

✓Conflictsituaties tussen voetgangers en fietsers onderling 

en tussen voetganger/fietsers en bussen onderling in 

directe buurt van station (kant centrum) door gemengd 

verkeer 

✓Vooral Martelarenplein en Tiensevest ter hoogte van busstation

✓ Probleem van toegankelijkheid vanaf Martelarenplein: 

geleidelijnen op stationsplein, veiligheid van trappen, keuze van 

betegeling (gladheid) 

✓ Onveilige en steile trappen Benedenplein



Fiets



Positief (>3,5/5)

▪ Sociale veiligheid 

stallingen

▪ Handigheid fietspunt

Negatief (≤3/5)

▪ Verkeersveiligheid en aantrekkelijkheid 

fietsroutes

▪ Bewegwijzering F-routes naar station

▪ Capaciteit stallingen 

▪ Terugvinden van fiets in stalling

▪ Barrièrewerking station voor fietsers

▪ Afstand stallingen en trein- en 

busperrons (stalling stadskantoor)

▪ Comfort looproutes stallingen en 

busperrons

▪ Meenemen fiets op trein

Perspectief Fietsers



Verbeterpunten/suggesties  fietsers

✓ Kritiek op feit dat Parking dichter bij perrons ligt dan fietsenstalling 

✓ Kortere afstand tussen fietsenstalling en busstation 

✓ Onveilige aanrijroutes naar fietsenstallingen zowel stadscentrum als kop 

van Kessel-Lo

✓ Lange wachttijd aan verkeerslichten Vuurkruisenlaan

✓ Overbezetting van fietsenstalling in WE -> differentiatie lang- en 

kortparkeren nodig

✓ Fietsenrekken type NMBS te smal -> onopzettelijke schade aan fiets

✓ Geen opbergruimte voorzien

✓ Informatie rond Blue-bikes als natransportwijze nodig 

✓ Fietsenstalling stadskantoor: ongunstige inrichting – te langgerekt 

✓ Moeilijk om te fiets terug te vinden



Bus



Positief (>3,5/5)

▪ Algemene info dienstregelingen 

van bussen aan station

▪ Snel info over vertrekuur- en 

busperron terug te vinden 

▪ Afstand looproutes tussen bus-

en treinperrons

▪ Duidelijke en goed zichtbare info 

vertrekuren – perrons bussen

▪ Hulpvaardigheid loketbeamte De 

Lijnwinkel

▪ Gemakkelijk wegvinden tussen 

bus- en treinperrons

▪ Afstand tss busperrons onderling

Negatief (≤3/5)

▪ Schuilmogelijkheden busperrons

tegen wind, regen en koude 

(onaangenaam wachten)

▪ Zit- en leungelegenheid op busperrons

▪ Verkeersveilige looproutes tussen 

busperrons

▪ Reisinfo ingeval van onverwachte 

wijzigingen 

▪ Inplanting betaalautomaten De Lijn

▪ Aanspreekbaarheid personen i.v.m. 

aansluitingen en dienstregelingen

▪ Info over tarieven en biljetten 

Perspectief busreiziger

(n=196)



✓Hoger wachtcomfort op de busperrons: bredere perrons, 

meer beschutting tegen wind en koude

✓Veiligere looproutes tussen de busperrons (verbetering met 

blauw gekleurde looplijn maar niet voor slechtzienden!)

✓Ook auditieve info aan het busstation bij 

vertragingen/wijzigingen perron

✓Wifi werkt niet tot op de busperrons

✓ Infoscherm busstation: lange vertragingen worden niet 

aangekondigd, halte-info niet zichtbaar vanaf perrons

✓Onaantrekkelijke wachtruimte De Lijn

✓Betaalautomaat De Lijn niet gebruiksvriendelijk en 

aanvaardt geen betaalkaarten, 

Verbeterpunten/suggesties busreizigers



Auto



Positief (>3,5/5)

▪ Capaciteit parkings

▪ Korte looproutes vanuit 

parking naar perrons

▪ Betalen parking gaat vlot

▪ Sociaal veiligheidsgevoel

▪ Comfortabele looproutes

▪ Wegvinden naar perrons 

vanuit de parking

Negatief (≤3/5)

▪ Capaciteit K&R

▪ Verkeersveiligheid K&R

▪ Cambiostandplaatsen niet goed 

aangegeven

▪ Bewegwijzering naar station voor 

automobilisten

Perspectief auto

(n=179)



✓Verbetering communicatie rond K&R: waar en hoe lang mag 

het? (bv. K&R via parking NMBS is onvoldoende gekend)

✓Onvoldoende K&R mogelijkheid

✓Duidelijke afspreekplekken nodig om K&R aan te duiden

✓Noodzaak aan K&R dichtbij toegang tot perrons voor minder 

mobielen

✓Validering van parkeerticket niet meer mogelijk na 22h 

(sluiting van loketten)

Verbeterpunten/suggesties automobilisten



Trein



Positief (>3,5/5)

▪ Afstand, veiligheid en comfort 

van looproutes tss

treinperrons

▪ Snel info terug te vinden over 

dienstregelingen, vertrekuur 

en –perrons, ook bij 

onverwachte wijzigingen 

▪ Vriendelijkheid en 

hulpvaardigheid van 

personeel

▪ Inplanting van 

betaalautomaten NMBS

Negatief (≤3/5)

▪ Zit- en leungelegenheid op 

treinperrons

▪ Informatie over meest 

gunstige treintarieven en –

biljetten

▪ Wachten op trein is niet 

aangenaam

Perspectief treinreiziger

(n=268)



✓Onderdoorgang te smal: passage voetgangers en 

fietsers Kessel-Lo-Centrum, looproute tussen 

perrons, informele wachtruimte, gebruikers 

betaalautomaten

✓Overzicht van vertrekuren en –perrons beter aan 

ingang van tunnel

✓Geen betaalautomaat in 2de tunnel 

✓Locatie van lift ver van busstation en autoparking

✓Weinig zit- en leungelegenheid op perrons

Verbeterpunten/suggesties treinreizigers



Positief (>3,5/5)

▪ Ondergrondse 

onderdoorgang onder 

station (geen barrière)

▪ Gelegenheid voor eten en 

drinken

▪ Overzichtelijke plek

▪ Andere diensten: postbus, 

bankautomaat

▪ Sociaal veiligheidsgevoel

Negatief (≤3/5)

▪ Wifi

▪ Toiletten zijn moeilijk te 

vinden, ook netheid een 

probleem

Station als verblijfsplek algemeen en 

vanuit standpunt van de voetganger

(n=290)





✓ Horeca in stationsgebouw is duur (Starbucks)

✓ Beperkte openingstijden van wachtzaal en loketten (tot 22h en 

niet tot na de laatste trein)

✓ Weinig zitplaats in ruime wachtzaal

✓ Te weinig toiletten voor gehele station, geen toiletteen aan 

kant Kessel-Lo

Verbeterpunten/suggesties station 

algemeen



REISDOMEIN

ONTVANGSTDOMEIN

OMGEVINGSDOMEIN

CONCEPT OV-KNOOPPUNT: MODI & DOMEINEN



REISDOMEIN

ONTVANGSTDOMEIN

OMGEVINGSDOMEIN

LEUVEN OV-KNOOPPUNT LEUVEN station: MODI & DOMEINEN



Verbeterpunten/suggesties  

- Conflicten tussen voetgangers, fietsers, auto’s en bussen in 

directe stationsomgeving 

- Verkeersveilige en directe aanrijroutes naar fietsenstallingen

- Afstand van fietsenstallingen tot perrons < afstand parking 

tot perrons

- Korte afstand van fietsenstalling tot busperrons

- Toegankelijkheid van stationsomgeving voor minder 

mobielen

- Duidelijke en voldoende K&R-zone dichtbij toegang tot 

perrons   

-

Omgevingsdomein Leuven



Verbeterpunten/suggesties  

▪ Ruimer en comfortabeler ontvangstdomein: de feitelijke 

ontvangstzone in station Leuven is niet het stationsgebouw 

maar de onderdoorgang! Deze is te eng gedimensioneerd

▪ Overzicht reisinfo van alle aanwezige modi op 1 plek

▪ Gemeenschappelijke wachtruimte en ruimte voor aankoop 

vervoersbewijzen   

▪ ..

Ontvangstdomein Station Leuven



Verbeterpunten/suggesties 

▪ Veiligheid loopverbinding tussen busperrons

▪ Verhoging wachtcomfort op busperrons

▪ …

Reisdomeinen station Leuven



Verbeterpunten/suggesties 

▪ Openingsuren wachtruimte in functie van aankomst- en 

vertrekuren van OV

▪ Sanitaire voorzieningen aan 2 toegangen van station (ook 

kant Kessel-Lo

▪ Uitbreiding % zitgelegenheid zonder commerciële functie   

Verblijfsdomein Station Leuven



Verbeterpunten/suggesties 

▪ Betere loopverbinding tussen fietsenstalling en 

busstation 

▪ …

Loopverbindingen station Leuven


