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Utrecht Centraal haltes A B bordlocaties
Uitgangspunten:
• Borden op halniveau buiten scope;
• Uitvoering conform haltes C D jaarbeurszijde;
• Busbu�er naast haltes A is geen in- of uitstaphalte voor reizigers;
• De lift bij haltes B bedient ook reizigers van haltes A;
• DRIS locaties ingetekend zoals opgegeven door Joost Meijer;
• Afmetingen Stationsnaamborden bepaald op basis van leesafstand. Deze wijken daarmee af van de kleiner uitgevoerde stationsnaamborden aan de jaarbeurszijde;  
• Infopanelen zijn niet opgenomen in dit plan. Deze waren al ingetekend in de ontvangen plattegrond;
• Stationsnaamborden indien mogelijk combineren/integreren met geplande infopanelen; 
• Bordlocaties rookzones nader te bepalen.
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Provincie Utrecht

Utrecht Centraal haltes A B

Getekend door:

Controle door:

Dit is een concept en uitsluitend 
bedoeld ter beoordeling van het 
ontwerp. Het is niet geschikt 
voor gebruik als werktekening 
of model ten behoeve van de 
uitvoering of productie.

Haltes
B C D E

Stationshal

Bordtypes
Zie onderstaande aantallen, afmetingen en voorbeeldlayouts per bordtype.
Let op, dit plan is opgesteld ten behoeve van een kosteninschatting van de way�nding. 
Aantallen, afmetingen en layouts (bordinhoud) zijn niet de�nitief maar onder voorbehoud.  

INDEX
onverlicht
uitvoering conform haltes jaarbeurszijde
circa 180 x 230 mm 
aantal: 3 x enkelzijdig (1 op perronniveau, 
1 op halniveau, 1 binnen in lift) 

INFOPANELEN
uitvoering, maatvoering, locaties en aantallen 
te bepalen door opdrachtgever.

ROOK
verlicht
740 x 320 mm (A74)
aantal: circa 4 x dubbelzijdig

LIFT
verlicht
560 x 560 mm (B56)
aantal: 2 x dubbelzijdig

SNB (stationsnaambord)
verlicht
2140 x 560 mm (B215)
aantal: 2 x enkelzijdig, 8 x dubbelzijdig

HI (halte-identi�catie)
verlicht
560 x 560 mm (B56)
aantal: 2 x enkelzijdig, 8 x dubbelzijdig

VW (verwijsbord)
verlicht
afmeting verschilt per bord 
meeste borden zijn circa 1345 x 560 mm (B135)  
aantal: 10 x enkelzijdig, 3 xdubbelzijdig

DRIS cluster
type en afmeting bekend bij opdrachtgever
aantal: 2 x enkelzijdig

DRIS halte
type en afmeting bekend bij opdrachtgever
aantal: 12 x dubbelzijdig

Haltemarkering
markeringen op wegdek 
circa 1445 x 1600 mm 
aantal: 4 x  (één per halte)

UIT
verlicht
560 x 560 mm (B56)
aantal: 4 x dubbelzijdig
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Wayfinding busperrons UtCe                                
Ontwerp halte-identificatie voor buschauffeurs

Voorstel tot Wijziging bus- en  
tramstations OV-terminal Utrecht

Maart 2012

map Utrecht.indd   1 26-3-2012   10:00:15
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Beeld: uit rapport ‘Voorstel tot 
wijziging bus- en tramstations 
OV-terminal Utrecht’ (BRU, 
AGV-Movares)
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1.1 Inleiding

Mijksenaar ontwikkelt het bewegwijzeringsplan voor
de busperrons op Utrecht Centraal bestaande uit 
twee delen.

Het eerste deel betreft de verwijzingen voor passa-
giers op de platformen van en naar de stijgpartijen
die naar de traverse leiden. Dit is reeds afgerond.

Dit tweede deel betreft het ontwerp van de halte-
identicaties aan de Jaarbeurszijde van het station 
(bushaltes C en D) en was opgebouwd uit:

• Vanen met halte-identificatie naast de Dris-schermen 
(deel Mijksenaar afgerond);

• Statische bestemmingsinformatie (is vervallen tot 
nader orde);

• Halte-aanduiding voor de buschauffeurs.

Dit rapport bevat het definitief ontwerp van de 
halte-aanduiding voor buschauffeurs aan de  
Jaarbeurszijde van het station.

De ontwerpvoorstellen uit dit rapport zijn  
onder andere gebaseerd op de richtlijnen van 
Charles Anten van Movares, per mail ontvangen  
op 2015-11-05.

Station Utrecht Centraal uit de Ambitienota Utrecht OVT, tram/busstation, Movares

0. Inleiding, aanleiding

Werkboek LV –verbinding MaastrichtAmbitienota Utrecht OVT, tram/busstation,  pag 4Ambitienota Utrecht OVT, tram/busstation,  pag 4
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1.2 Aanleiding

1.2.1 Problematiek
De halte-identificatie aan de vaan op het busperron 
is bestemd voor reizigers. Door de locatie is de vaan
alleen zichtbaar voor de eerste bus die aan de halte
staat. Een bus die zich achter de eerste bus moet
opstellen kan de halte-aanduiding niet zien. Daarom 
is een bevestiging van de halte wenselijk voor de 
chauffeurs van de bussen die op de tweede of derde 
plek van de halte komen staan. Een aanduiding met 
alleen een haltenummering volstaat conform het PvE 
(door Mijksenaar opgesteld en verstuurd op 23-10-
2015).

1.2.2 Voorstel
Voor een optimaal overzicht van de bushaltes voor 
chauffeurs wordt er geadviseerd om vloermarkering 
ter identicatie van de haltes toe te passen. 

Omdat de haltes op busperron D geen zaagtand 
hebben is het voor buschauffeurs onduidelijk waar te 
halteren. Om te vermijden dat buschauffeurs te 
vroeg halteren wordt er geadviseerd om de halte-
identificatiemarkering te combineren met het 
aanbrengen van een stopstreep waar bussen dienen 
te halteren.

Op de volgende pagina’s worden de eisen, richtlijnen  
en benodigdheden voor de geadviseerde markerin-
gen op een rij gezet.

Halte-identificatie bestemd voor reizigers aan de vaan naast de DRIS-schermen op de busperrons.
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1.3 Details van de markering

1.3.1 Haltemarkering
• Bushaltes worden voor buschauffeurs op de vloer  

gemarkeerd;
• De aanduiding van de halte op de verharding wordt  

aangebracht op 10 m vanaf de achterzijde van het  
bushaltevlak. Op die manier is de halte-identificatie  
zichtbaar voor de laatste buschauffeur in een vak  
wanneer er reeds een of twee bussen aan de halte 
staan;

• Volgens de Richtlijnen voor de bebakening en marke-
ring van wegen hebben de markering van woorden 
en getallen een uniforme hoogte van 4,00 m. Op de 
wegen waar niet sneller dan 50 km/h mag worden 
gereden mag eveneens een hoogte van 1,60 m 
worden toegepast. Voor de halte-identificatie op het 
busperron hebben we een teksthoogte van 1,60 m 
aangehouden;

• Op grond van optische overwegingen worden de 
hoogten van enkele letters en cijfers iets groter dan 
1,60 m;

• De richting van de markering maakt een rechte hoek 
met de rand van het perron;

• De kleur van de markeringen op het wegdek is wit;
• Omdat de haltes op busperron D geen zaagtand 

hebben, zijn deze moeilijker van elkaar te onder-
scheiden. Daarom adviseren we om de haltes bij 
busperron D, twee maal te identificeren. De eerste 
markering conform busperron C op 10 m afstand van 
de achterzijde van de halte en een tweede op 40 m 
van de achterijde van het bushaltevak.

0,2 m

1,6 m

10 m vanaf de achterzijde van een bushaltevlak

Halte-identi�catie 
gecentreerd op de as 
van de bus aanbrengen. 
1,45 m van de perronrand.

BUS2,5 m

1,6 m

0,1 m

De rechthoeken in deze figuren geven de voor de letter en cijfer benodigde ruimte aan.  
Deze afmetingen zijn conform de Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen.



1.3.2 Stopstreep
• Op de plaats waar bussen dienen te halteren op 

busperron D worden stopstrepen aangebracht;
• De gemiddelde afstand tussen de instapdeur en de  

voorzijde van de bus is tussen de 30 en 40 cm 
daarom worden de stopstrepen op 40 cm van de 
instapmarkering aangebracht;

• De streep heeft een lengte van 3,10 m, zodat de  
bestuurder door het ruit aan de linkerzijde de streep 
ziet;

• De stopstrepen hebben een breedte van 0,30 m.  
Conform de Richtlijnen voor de bebakening en 
markering van wegen:  ‘De breedte van de stopstreep 
bedraagt binnen de bebouwde kom 0,30 m en 
buiten de bebouwde kom 0,50 m.

• De richting van de markering maakt een rechte hoek 
met de rand van het perron;

• De kleur van de markeringen op het wegdek is wit. 
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0,3 m

3,1 m

0,2 m

0,4 m van de voorzijde van de instapmarkering

BUS2,5 m
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1.3.3 Richtlijnen markering
• Op de plattegrond hiernaast (ontvangen op 5 

november 2015 van Movares) zijn de stopstrepen en 
halte-identificaties op schaal ingetekend, conform de 
richtlijnen uit vorige pagina’s.

1.3.4 Plattegrond
• Voor buschauffeurs die niet bekend zijn met de 

inrichting van de haltes op Utrecht Centraal, wordt er 
geadviseerd om een geprinte plattegrond met een 
overzicht van de halte-nummers beschikbaar te 
stellen.

10 m

10 m

40 m

0,4 m
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