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ONDERZOEK / ACTIVATIE / ONTWERP
BUSTATION TERNEUZEN
OKT 2019 - JAN 2020
BOYSCOUT DESIGNER

ALS IK OP DE BUS WACHT WORD IK VROLIJK VAN...
KOFFIE - EEN KIOSK - MASSAGE STOELEN - DE MENSHEID
EEN STOEL OM OP TE ZITTEN - VERWARMING - TV - ETEN
NATUUR EN ETEN - SFEER - EEN GOOCHELAAR - VRIENDEN
WINKEL MET ETEN - SNOEPAUTOMAAT - WIFI - WARMTE
GEZELLIGHEID - INTERNET - MIJN MUZIEK - DE BUS
EEN LEKKER FRISJE - GRATIS WIFI - BELLEN MET M’N MAMA
VRIENDEN - GEZELLIGE MENSEN - LEKKER WEER - NIKS
EEN CLOWN - WARM WACHTHOK - MUZIEK - BESCHUTTING
BIER - ALS DE BUS KOMT - ETEN - MOOI WEER
ZONNETJE - MENSEN DIE IK KEN - FIJN WEER - MUZIEK
MOBIELTJE - WARME WACHTRUIMTE - MOOI UITZICHT
BUSSEN DIE OP TIJD ZIJN - MUZIEK - WINKELS - KOFFIE
ZEURENDE MENSEN - SCHONE ZITPLAATSEN - DE BUS
GOEDE BUS INFORMATIE - SNELHEID - MIJN TELEFOON
SCHOON BUSSTATION - DUIDELIJKHEID OVER DE BUS
ETEN OF DRINKEN - MOOIE LUCHT - KOFFIE - GRATIS WIFI
KLETSEN MET IEMAND - TEKENEN OP DE WANDEN - RUST
AUTOMAAT - THEE VAN LEKKER WACHTEN - BLIJE MENSEN
NIET WACHTEN
- VERWARMING - EEN MOP
WACHT TIJDEN - PRAATJE MET EEN ONBEKENDE - MUZIEK
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Voorwoord
In 2019 richt de provincie Zeeland zich onder
meer op de leefbaarheid in Zeeland. Context
voor deze opgave is het Actieprogramma Zeeland
in Stroomversnelling waarin de economische
structuurversterking van Zeeland centraal staat.
Voor een goed vestigingsklimaat is leefbaarheid een
belangrijke voorwaarde.
Bij leefbaarheid zijn veel partijen betrokken, geen
van deze partijen heeft de totaaloplossing zodat
een samenhangende aanpak op diverse domeinen
van leefbaarheid - werk, wonen, cultuur, welzijn,
zorg, onderwijs en bereikbaarheid - nodig is. Voor
de invulling van de Leefbaarheidsagenda is de
maatschappelijke behoefte uitgangspunt. Denk
daarbij aan bijv. een sluitende onderwijsketen,
perspectief voor jongeren en vitale steden.
Hoewel we ons niet beperken tot één
doelgroep willen we wel een accent leggen op
de betrokkenheid van Zeeuwse jongeren. De
provincie Zeeland hecht eraan hen bij haar
opgaven te betrekken. Niet voor niets is de
provincie initiatiefnemer van het jongerennetwerk
‘Jouw Zeeland’ dat jaarlijks jongeren betrekt bij
een breed spectrum aan onderwerpen. Met de
eindgebruikersroute MBO-studenten willen
we samen met deze studenten en vanuit hun

perspectief werken aan relevante en originele
oplossingen.
Al gedaan
Vanuit de provincie is er een vooronderzoek
uitgevoerd met de eindgebruiker, de MBO
studenten, om verschillende behoefte in kaart te
brengen rondom het thema Leefbaarheid in de
provincie.
De drie belangrijkste en meest concrete ideeën uit
het onderzoek waren:
1. Hoogtij
Een online feestagenda in de vorm van een
Webapplicatie. Een overzicht van feesten en
evenementen in de provincie.
2. De Wachtkamer
Een reizende wachtruimte die wachten leuker
maakt. Met een focus op de locaties Tholen,
Zierikzee en Terneuzen.
3. De Schoolcontainer
Een huiswerkplek en een ruimte voor thuisonderwijs.
In plaats van dat de studenten naar school moeten,
gaat het onderwijs naar de studenten.

Van drie ideeën naar een
praktische uitvoering?

Wat is Lekker Wachten?

Op verzoek van de provincie Zeeland heeft
Boyscout Designer onderzoek gedaan naar
de implementatie van de drie ideeën uit het
vooronderzoek. Om een snelle start te kunnen
maken, is er gekozen om te starten met ‘De
Wachtkamer’ in Terneuzen omdat in het
vooronderzoek deze eigen locatie meerdere malen
genoemd werd als plek waar het wachten kon
verbeteren.

Lekker Wachten is een tastbare, fysieke campagne.
De campagne is een dialoogstarter om de mening
van de reiziger te peilen.
Ontwerp studio Boyscout Designer ging het gesprek
aan en vroegen de gebruikers om hun mening,
verbeterpunten en ideeën op een laagdrempelige
manier. De gebruikers zijn immers de experts en
zullen tijdens het wachten wellicht al eens nagedacht
hebben over mogelijke verbeteringen.
Verschillende ideeën werden vertaald in tijdelijke
prototypes. Uitgaand van het designthinking traject
zijn de prototypes Hoogtij, de Wachtkamer en
de Schoolcontainer. Op het busstation gingen we
testen met de Wachtkamer. Deze toetsen we bij de
gebruiker van het busstation, met een focus op de
mbo-student.
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De stappen in het proces.
1

Stil onderzoek
(3x vooronderzoek – kennismaking,
aandacht d.m.v snelle installaties)

2

Online platform
(website Lekker Wachten)

3

Onderzoek installaties
Input verzamelen en dialoog starten
(interventie 1)

4

Opvolging onderzoek
Halte Held, actie, verandering en
betrokkenheid (interventie 2)

5

Conclusie onderzoek
Gerichte en concrete verandering
(interventie 3)

6
7

Advies
Vervolgstappen

BUSSTATION TERNEUZEN

BETROKKEN PARTIJEN
Innitiator
Betrokken

Ontwerpbureau

ONDERZOEK

: Provincie Zeeland
: Gemeente Terneuzen
: Connexxion
: Scalda
: Boyscout Designer

STIL ONDERZOEK
(VOORONDERZOEK)

Doelgroep
Mbo-studenten
dagelijkse reiziger busstation Terneuzen

Campagne

fysiek

Kwanitatief

Kwalitatief

neon ja/nee

voicemail

lekker laden

maskers

digitaal

Halte Held

muntjes draaien
koffiekar
keuze kliko

Stakeholders
(koffie schenken)
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Plan van aanpak

STRANDTENT

KOFFIE KLETS
(VAST)

website

enquete

KOFFIE KLETS
(FLEXIBEL)

wachtruimte

EEN EERSTE VERKENNING OP HET BUSSTATION, STRANDTENT TERNEUZEN.
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1 - Strandtent
21 September, één van de laatste warme dagen,
hebben we er met een muziekje en frisdrank een
klein feestje van gemaakt.
‘Strandtent Terneuzen’ op het busstation zorgde
ervoor dat we op een leuke manier gesprekken aan
konden knopen en ons konden oriënteren op de
beweging op en rondom het busstation. Wat voor
reizigers komen er op het station? Hoe moeten wij
ons opstellen richting die reiziger om in gesprek te
raken? Hoe steekt het busstation in elkaar en wat
denkt de reiziger eigenlijk van het busstation? Om
gericht te kunnen ontwerpen heb je eerst kennis
nodig van de omgeving en de gebruiker.
(zie artikel PZC:
https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/onderzoekbusstation-terneuzen-begint-met-ludiekeactie~a582e996/).

EEN GEKKE OMGEVING, WAT LEKKERS DRINKEN EN EEN GOED GESPREK VOEREN.
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Strandtent Terneuzen

Vrijdag 21 september - 13:30 - 17:30
Geen enkel moment is het overvol, de groepen
studenten kunnen direct overstappen, zo nu
en dan een enkel die blijft hangen +/- 30 min.
12.00 tot 13.00
13.00 tot 14.00
14.00 tot 15.00
15.00 tot 16.00
16.00 tot 17.00
17.00 tot 18.00
18.00 tot 19.00

MAN, SCHEEPSMAN +/- 35
Trekt een biertje open en lacht, haha ik heb een kiosk
nodig. Het is hier oersaai en altijd wind. Geen automaatje
niks. Vertrekt naar de auto die hem komt ophalen en doet
nog even zijn behoefte in de bosjes op heuvel tegenover
het station.
VROUW, STUDENT +/- 30
Komt uit nieuwsgierigheid naar ons toe om te vragen
wat we aan het doen zijn. Ik moet ongeveer een half uur
wachten, soms een uur maar het station is wel oké. Alleen
in de winter is het koud. Misschien zou het fijn zijn af en
toe wat drinken te kunnen kopen of naar het toilet gaan.
Het hok is in de winter helemaal vol omdat het koud is.

DOEL
Kennismaken met de reiziger en
observeren hoe ze het busstation
gebruiken.

Aanwezig
Aanwezig:
Halte Held

:

GEBRUIK VAN DE STRANDTENT

Connexxion

:

WATER

Gemeente

:

FRIS

Provincie

:

STOELEN

Boyscout Designer

:

MUZIEK

STRAND PRAAT

REIZIGERS

CHAUFFEURS

MAN , BUSSCHAUFEUR +/- 45
Geinig, goed innitiatief, er gebeurt hier
niks!

CONCLUSIE : STRANDTENT TERNEUZEN
• Locatie en bereikbaarheid vinden de jonge reizigers lastig,
ligging buiten het centrum.
• Station is een opstap-, overstap- en vertrekpunt.

MEISJE, STUDENT +/- 20
Mensen zijn hier individualistisch, zullen niet snel vanuit
zich zelf naar jullie toe komen. Ze zijn in zichzelf en
nemen direct de volgende bus. Geen gezelligheid.

ALGEMENE INDRUK VAN DE DAG
REIZIGER: Gesproken met groepen studenten, enkele

volwassenen en buschauffeur.

LOCATIE: Prullenbakken zijn overvol, troep ligt op de

grond. Sigaretten peuken bij de haltes. Dit
geheel geeft een onverzorgde indruk

• Studenten hebben directe overstap op volgende bus, dus komen en gaa
• Weinig aan het wachten als alles goed gaat.
• Vaak leeg station.
• Veel Kiss & Ride. Reizigers worden afgezet of blijven wachten in de
auto aan de rand van het busstation.

"Een koude plek
waar niks te krijgen
is tijdens het
wachten"

Door het aanbieden van koffie of thee brengen we
een gesprek op gang over het busstation. Voordat
we een definitieve koffiebar bouwden, hebben we
eerst een test gedraaid: wil de reiziger eigenlijk wel
koffie en thee, op wat voor tijden en waar staat de
reiziger dan te wachten?
54% van de 300 respondenten
wilde liever koffie dan thee.
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2 - Koffiebar
DOEL

KOFFIEBAR

DINSDAG 24 SEPTEMBER - 06:30 - 10:00

06.00 tot 07.00
07.00 tot 08.00
08.00 tot 09.00
09.00 tot 10.00
10.00 tot 11.00

- Koffie en thee schenken.
- Met koffie en thee gesprekken starten.

KOFFIE

Aanwezig:

THEE

Halte Held		

:

Connexxion

:

Gemeente		

:

Provincie		

:

Boyscout Designer

:

Gesprekken:
Afstand in groepen, wanneer eerste
personen besluiten te komen volgt de
rest. Positief en dankbaar voor het
krijgen van drinken. Koffie/thee werkt
goed als gesprekstarter.

KOFFIE KLETS

gevoel:
NEGATIEF

Vooral studenten terughoudend. In
groepsverband komen ze wel koffie
halen. Nieuwsgierig door de ludieke
vorm. Als ze niet willen praten, wel blij
met wat te drinken.

POSITIEF

REIZIGERS

BUSCHAUFFEUR +/- 40
Komt uit de bus gelopen en bedankt ons voor een bakje
koffie, zegt dat er alleen studenten om hun mening
wordt gevraagd en zij als werkenden worden er niet bij
betrokken. De bussen moeten naast elkaar vertrekken,
er is geen ruimte en dit zorgt voor onveiligheid voor
overstekende mensen.

Dat er koffie is, laat zien dat ze willen
verbeteren en maakt het wachten fijner.
Nergens plek om regenpak uit te trekken. Er is niets te doen, er worden
alleen reizigers om hun mening gevraagd. Bus komt te laat dus studenten
missen aansluiting.

GROEP STUDENTEN +/- 17
De buschauffeur is te laat waardoor zij hun bus hebben
gemist. Zij moeten een half uur wachten en komen
hangen in onze koffiecorner. Reageren positief op het
krijgen van een koffie en koekje. De verpakkingen van
suiker of bekertjes belanden op de grond. Blowen, panna
voetbal en Fifa zijn termen die aan bod komen.

CONCLUSIE : TIJDELIJKE KOFFIE
• Reizigers reageren vrolijk bij het krijgen van koffie of thee.
• Drinken aanbieden en samen wachten zorgt voor een gesprek over het wachten.

MAN, WERKENDE +/- 23

• Om de hele en halve uren zijn er veel mensen in een korte tijd.

Draait nachtdiensten en gaat nu naar huis. Heeft het
over het vooral onveilige gevoel wat er in de avond voor
vrouwen kan zijn. Het idee om als enige vrouw te moeten
wachten op een afgelegen, donker station.

• Regelmatig snelle overstap, weinig tijd voor koffie
• Je mag geen drinken meenemen in de bus.
• Na 10:00 vaker mensen alleen aan het wachten, daguitstapjes en onderweg
naar het station in Goes.
• Koffie-bar moet verplaatsbaar zijn. Overal wachtende mensen.

ALGEMENE INDRUK VAN DE DAG
TIP VAN DE DAG
REIZIGER:

Groepen studenten, woon-werk-verkeer,
jong en oud, dag je-uit-mensen.

LOCATIE:

Prullenbakken alweer overvol. Veel afval
rond het station. Reizigers komen en gaan
snel. Kiss & Ride erg druk. Veel lange
bussen.

Iemand die zorg draagt over het busstation als een
conciërge. Denk aan een stationshuismeester.

BOYSCOUT DESIGNER DEELT KOFFIE UIT EN BEKIJKT DE BESTE MANIER OM MET DE REIZIGER IN CONTACT TE KOMEN.
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3 - Dialoog starter
Een (rijdende) koffieinstallatie, waarmee we op
verschillende plekken konden wachten waar de bus
aankwam.
Hiermee lukte het om ook de overstappende
reiziger iets te kunnen bieden. Daarnaast
observeerden we en spraken we met reizigers die
langer moesten wachten vanwege een gemiste
overstap of een slechte verbinding. Tijdens het
schenken en drinken konden we ze op de hoogte
brengen van het project en bevragen over hun
ervaring met het busstation.
We hingen tevens een banner/poster op met de
vacature voor de Halte Held (later meer hierover).
De kleuren en het formaat van de banner hadden
impact en brachten sfeer aan het kille busstation.
(zie artikel PZC: https://www.pzc.nl/zeeuwsvlaanderen/halteheld-gezocht-voor-busstationterneuzen~a70ef575/).

QUOTE:”MIJN DOCHTER PAKT STRAKS DE BUS, NU NOG EVEN LEKKER WARM IN DE AUTO, BEDANKT VOOR HET KOPJE KOFFIE”
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QUOTE:”KOFFIE EN EEN KOEKJE WIL TOCH IEDEREEN TIJDENS HET WACHTEN. MIJN REIS IS HELEMAAL GOED NU!”

POSTERS DIE VERTELLEN WAT VOOR NIEUWE EN TIJDELIJKE FACILITEITEN ER ZIJN OP HET BUSSTATION .
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4 - Website
Een digitale en fysieke campagne om wachten op het
busstation aangenamer te maken.

Via een enquête op de website verzamelden
we informatie en meningen van de reiziger; een
kwantitatief onderzoek waarbij we de focus legden
op informatie over de huidige wachtsituatie op het
busstation. Daarnaast konden bezoekers op- en
aanmerkingen en tips achterlaten die kunnen leiden
tot verbetering van het busstation en de busreis
door Zeeland.
Daarnaast was de website voorzien van
algemene informatie over het project, eventuele
contactpersonen voor vragen en werd de website
gebruikt voor nieuwtjes en mededelingen.

" Het liefst luisteren
reizigers naar hun
eigen muziek of
gebruiken ze hun
telefoon tijdens
het wachten. "

www.lekkerwachten.nl
De enquete
Reacties:
309 X
Totale bezoeken:
666 X
Unieke bezoeken:
296 X

75% VAN DE 304 REIZIGERS, REIZEN MEESTAL ALLEEN

25% VAN DE 304 REIZIGERS, REIZEN MEESTAL SAMEN
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5 - Informatie
krijgen en delen
We plaatsten zes tijdelijke installaties voor een
periode van zeven weken en één installatie voor een
onbepaalde periode: de koffiekar.
Door het plaatsen van installaties bij de haltes op
busstation Terneuzen activeerden wij de reizigers om
mee te denken over oplossingen om het wachten
aangenamer te maken. Hierdoor komt er meer
discussie en input om met ons mee te denken over
mogelijke verbeteringen. De installaties boden de
reiziger de mogelijkheid om actief deel te nemen
aan het onderzoek: een stelling met digitale
stemmenteller, een muntenautomaat als stembiljet,
de keuzekliko, voicemail die mensen konden
inspreken en natuurlijk de Halte Held (later meer)
waar ze hun ideeën aan konden vertellen.
Op de installaties en tijdens de gesprekken verwezen
we de reizigers ook naar de website om de enquête
in te vullen. Het wifi-netwerk ondersteunde dit.

1.

Voicemail

2.

Keuze Kliko

3.

Analoge Instagram

4.

Wifi

5.

Muntjes draaien

6

Ja/nee teller

7.

koffiekar

HEB JE GEEN INTERNET, DAN KAN JE OOK DE VOICEMAIL INSPREKEN. BOYSCOUT DESIGNER OP DE FOTO MET EEN POSTER.
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1. Voicemail

Waarom ?

Meedenken met het project kon bij de Halte Held of online op
de website. Maar wat als je geen internet hebt en je ziet de Halte
Held nooit? dan kun je een berichtje achter laten na de piep.

Reacties:

- OV-oplaadpunt.

TOTAAL REACTIES 20 X

- Niet werkend toilet.

SERIEUS
ONZIN

- Slecht busstation.
- Koude bankjes.
- Heb mijn bus gemist.
- Kan ik hier informatie krijgen?

25%
75%

EEN ACTIE FOTO VAN EEN REIZIGER DIE MEEDENKT EN STEMT MET ZIJN AFVAL.
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2. Keuze Kliko

Waarom:

Meedenken over mogelijke
ontwikkelingen van het busstation
door middel van weggooien van je
afval? De keuze kliko is een speelse
manier om mensen te bevragen en
ze tegelijk te laten helpen met het
afvalprobleem.

Reacties:
Het busstation als speeltuin

JA
NEE

50 %
50 %

27 % VAN DE 300 REIZIGERS WIL GRAAG
EEN COMFORTABELE ZITRUIMTE

29

3. Analoge
instagram
Filters

Waarom ?

Vermaak op het busstation, een gek
gezicht, een lief gezicht. Een leuke foto
die je kan delen met anderen tijdens
het wachten.

Gebruik

Alleen gebruikt met twee
of meer personen.

Altijd met een glimlach.

3 keer kapot gemaakt.

Kort vermaak.

Men begrijpt niet dat het er slechts is voor
een leuke ervaring.

ANALOGE INSTAGRAM FILTERS, VERSCHILLENDE MASKERS DIE JE VOOR JE GEZICHT KAN HOUDEN. EEN MOMENT OM TE DELEN.

31

EEN REIZIGER DIE ZICH VERMAAKT TIJDENS HET WACHTEN.

Gratis WiFi op het busstation ?
75 %
25 %
5%

EVEN SNEL DE TELEFOON OPLADEN TIJDENS HET WACHTEN.
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4. Lekker Laden
Lekker WiFI

Waarom ?

Je OV kaart heeft geen tegoed meer, je internetbundel is op en de
batterij van je telefoon is leeg. Je moet nog een half uur wachten en
daarna een uur met de bus. Een plek om je telefoon op te laden en om
op het internet te gaan is een basisvoorziening op een busstation van
deze omvang.

WEL

Je databundel is op en je moet je OV-tegoed opladen.
Je moet wachten en verveelt je.
De laatste bus heb je gemist en je telefoon is leeg.
Je hebt een lange reis en wil jezelf vermaken.

NIET

Veel reizigers hebben een eigen data bundel.

SPELEND MEEDENKEN OVER DE MOGELIJKHEDEN VAN HET BUSSTATION. GEEN CONSISTENTE LIJN IN DE STEMMEN.
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5. Muntjes
Draaien

Waarom ?

Spelenderwijs nadenken over benodigde faciliteiten tijdens het
wachten. Deze fysieke enquête te zette de gebruiker telkens voor
twee keuzes waardoor het muntje uiteindelijk in een van de vijf bakjes
belandt.

Gebruik

Zoveel mogelijk muntjes in
hetzelfde bakje krijgen.

2 keer kapot gemaakt.

Maakt gebruiker nieuwsgierig.

Leuk om te bekijken wat er
geantwoord is.

CONCLUSIE :

Te veel muntjes tegelijk zorgt voor opstopping.

Het object diende uiteindelijk meer als
tijdverdrijf dan als onderzoektool. Uit de
verzamelde data was geen conclusie te halen.

INTERACTIEVE INSTALLATIE OM MEE TE DENKEN OVER HET BUSSTATION, MEESTAL MEER JA STEMMEN DAN NEE STEMMEN.
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6. JA/NEE
Neon TELLER

Waarom ?

Wat denken anderen eigenlijk van het busstation? Ben ik de enige
die hier lang moet wachten? De ja/nee in neon LED-verlichting telde
het aantal mensen dat vindt dat je altijd lang moet wachten op het
busstation.

Gebruik

Heel vaak achter elkaar op ‘JA’
drukken.

1 keer het drukknopje kapot
gemaakt.

Spelen met de tellers en de lampen
en niet nadenken over de vraag.

De ‘NEE’ was kapot, waardoor
de telling ongelijk optelde.

CONCLUSIE :

Stickers op de installatie geplakt.

De cijfers die verzameld zijn kunnen wij niet
gebruiken om een conclusie uit te halen.

HoelangWACHT
wachtJIJjijGEMIDDELD
gemiddeld
bus?
HOELANG
OPop
HETde
BUSSTATION
?
120
100
80
60
40
20
0
< 5 min 5-10

11-15

16-20 21-30 31-60 61 >
MINUTEN

N/A

N.V.T

Deze cijfers zijn gebaseerd op de antwoorden van 304 respondenten
uit de enquête op lekkerwachten.nl

SERVICE EN VEILIGHEID MET EEN STAGAIRE VAN SCALDA, DAGELIJKSE GEBRUIKERS VAN HET BUSSTATION.
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58% VAN DE 304 REIZIGERS VOELT ZICH VEILIG OP HET BUSSTATION.

42% VAN DE 304 REIZIGERS VOELT ZICH ONVEILIG OP HET BUSSTATION.

32% VAN DE 304 REIZIGERS
LUISTERT NAAR MUZIEK
TIJDENS HET WACHTEN
24% VAN DE 304 REIZIGERS
GEBRUIKT ZIJN TELEFOON
TIJDENS HET WACHTEN
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7. KOFFIEKAR

Een goed gesprek.
Verzamelen input, hoe het wachten
aangenamer te maken.

WAAROM ?
Iets warms aanbieden tijdens het wachten.
Service, aandacht voor de reiziger.

In de avonden op te bergen.
Relatief goedkoop.

EIGENSCHAPPEN

Flexibel, verplaatsbaar.

CONCLUSIES

• Liever een klein kopje koffie (120cc).
• Graag een koekje erbij.
• Terwijl je koffie schenkt, vertelt de reiziger wat ze van het station vinden.
• De kar moet hoger om makkelijker mee te kunnen lopen.
• De kar moet minder breed dan 75cm vanwege standaard deurbreedte.
• Meerdere mensen kunnen de rol van koffiekarbestuurder aannemen.

Hoevaak per week ben jij
jijop
ophet
busstation
?
het busstation?
160
140
120
100
80
60
40
20
0

0

1

2

3

4

5

6

7

10

20

AANTAL DAGEN PER WEEK
Deze cijfers zijn gebaseerd op de antwoorden van 304 respondenten
uit de enquête op lekkerwachten.nl

NA DE OCHTEND SPITS KOFFIE UITDELEN EN PRATEN OVER VERBETERINGEN.
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Stakeholders
Iedereen komt weleens
op het busstation
De betrokken stakeholders hebben op verschillende
momenten hun steentje bijgedragen aan het
onderzoek. Verschillende medewerkers van de
provincie Zeeland, de gemeente Terneuzen en
vervoerder Connexxion zijn aanwezig geweest.
Samen met hen deelden we koffie en thee uit en
gingen we in gesprek met de reiziger. We vroegen
naar hun beleving op het busstation en spraken met
de reiziger over mogelijke verbeteringen. Op deze
manier ervoeren ook de stakeholders de situatie op
het station: wat voor reizigers er komen, hoe zij het
station ervaren en op welke manieren er gewacht
wordt. Het is belangrijk dat iedereen ervaart wat er
goed en fout gaat.
Als ontwerpbureau waren wij aanwezig om de
stakeholders te begeleiden, mee te luisteren, te
documenteren en om de rol van de Halte Held te
verkennen.

STAKEHOLDERS :
PROVINCIE
DOEL:
Informatie ophalen voor verbeteringen
busstation. Wat doet de reiziger graag
tijdens het wachten?

DONDERDAG 7 NOVEMBER

KOFFIE
THEE

06:30 - 09:00

KOFFIE KLETS

06:30 tot 07:00
07:00 tot 08:00
08:00 tot 09:00
09:00 tot 10:00

Halte Held		
Connexxion
Gemeente		
Provincie		
Boyscout Designer

REIZIGER

BOYSCOUT DESIGNER

Het was voor iedereen even zoeken
naar de beste manier om iemand aan te
spreken of te storen tijdens zijn eigen
ochtendritueel. Dat wij met een groep
waren schrok sommige reizigers af.

Aanwezig:

STAKEHOLDERS
BESPROKEN OP LOCATIE

• Mag de koffie wel mee in de bus?
• Ik heb de posters gezien, wat houdt
dit in?
• Gemis van een warme ruimte.
• Niet perse zin in een gesprek in de
ochtend.

Verbazing over de Kiss & Ride plaats.
Veel reizigers worden afgezet op het
busstation met de auto. Ze blijven in de
auto zitten wachten tot de bus er is.

Wat is je relatie met het busstation?
* Werkzaam Provincie Zeeland: Betrokken met project Lekker Wachten.
Wat zijn je bevindingen van vandaag?
• Het busstation is over het algemeen slecht onderhouden: de bankjes en prullenbakken zijn vaak ondergetekend,
er ligt kauwgom en sigaretten op de grond etc.
• De deur van het openbare toilet gaat niet open.
• Op het busstation is er geen warme plek om te wachten. Dit komt mede doordat de wanden van het busstation
niet gesloten zijn (er zitten ruimtes tussen de glazen platen).
• Veel reizigers klaagden ook over de kou en hadden behoefte aan een warmere wachtruimte (vooral in de winter).
• Iemand vertelde dat het in de winter soms ook glad is.
• Ook is het jammer dat er geen mogelijkheid is om iets te drinken of eten te kopen op het busstation (een kiosk o.i.d.).
• Sommige mensen gaven aan zich soms onveilig te voelen op het busstation in de avond.
• De meeste mensen hebben een goede aansluiting waardoor ze niet lang hoeven te wachten op het busstation.
• Enkelen gaven echter aan soms wel een halfuur of een uur wachttijd te hebben.
• Vooral deze mensen vonden dat er echt iets aan het busstation moest veranderen.
• Over de locatie van het busstation hoorde ik niet veel klachten.
Wat voor input/tips heb je gekregen van de reiziger?
• Een warmere wachtruimte.
• Gratis wifi.
• Een kiosk om iets te eten of drinken te kopen.

:
:
:
:
:
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Wat zijn je bevindingen van vandaag?
• Aan het einde van de dag zijn jongeren spraakzamer dan in de ochtend.
• De bezoekers van het busstation zijn blij dat er koffie en thee wordt uitgedeeld, zeker nu het koud is buiten.
• De Halte Held (Remi) deed het ook goed en was gelijk heel betrokken bij het project en de reizigers.
• Het busstation zou regelmatiger schoongemaakt moeten worden.
• Ook het toilet schijnt het nog steeds niet te doen.
Wat voor input/tips heb je gekregen van de reiziger?
• De reizigers geven aan vooral behoefte te hebben aan een warmere, prettige wachtruimte.
• Deze moet goed geisoleerd zijn. Er moet een nieuwe vloer in komen en het plafond kan evt. verlaagd 		
worden.
• Sommige reizigers klaagden ook over de koude stoelen, deze zouden misschien van ander materiaal 		
gemaakt kunnen worden.
• De reizigers gaven daarnaast aan behoefte te hebben aan een kiosk, een scherm waarop nieuwsberichten te
zien zijn. Gratis wifi en oplaadpunten voor je OV-chipkaart.

Wat voor input/tips heb je gekregen van de reiziger?
• Waarom geen groen op het station
• De koffie is beter dan die in de chauffeursruimte

ONLINE INGEVULD

Dinsdag 12 november 07:00 - 09:00
Donderdag 15 november 15:30 - 17:30

• Een MBO student van Scalda heeft een stageplek op een bedrijf nog achter DOW toegewezen gekregen.
• Kan Scalda bij de toewijzing van de stageplekken ook iets organiseren in het vervoer en/of letten op reistijd
• Hangen er camera en wie bekijkt die?
• Op sommige dagen staat de carpoolplek echt vol en ga je ook op de strook bij de haltes staan.
Heb je op- of aanmerkingen voor ons?
De reizigers blijven elk op een eigen (soms vaste) plek staan, hoe kan die grote buitenruimte beter benut
worden? De binnenruimte wordt nauwelijks gebruikt: de viezigheid (kauwgom, verpakkingen) op de vloer
loopt door op de stoelen (kauwgom, teksten) waardoor je als bezoeker een blik in de ruimte werpt en er
vervolgens voor kiest om buiten te gaan staan. De reizigers maken vaak al wat langer gebruik van het plein
en zijn zich daardoor niet altijd bewust van de sfeer, leegheid. Bovendien turen ze op hun mobiel waardoor de
ruimte waarop ze zich richten ook niet het hele plein betreft. De sociale veiligheid neemt daardoor wel af, wie
let er nou op je?

ONLINE INGEVULD
Donderdag 7 november
07:00 - 09:00

Wat is je relatie met het busstation?
* Werkzaam Provincie Zeeland: Adhoc gebruiker/bezoeker carpoolplek + organisator eindgebruikersaanpak MBO
studenten waarbinnen busstation testlocatie is.
Wat zijn je bevindingen van vandaag?
• Door de mobiele telefoons kijkt niemand meer om zich heen, hoe is dan de sociale controle?
• De gebruikers zijn zo gewend aan hoe het er is dat het lastig is om te bedenken wat ze zouden willen.
• Met de pin naar de wc, wie heeft nou nog kleingeld?
• Veel werknemers DOW die afzonderlijk van elkaar door collega’s worden opgepikt. Degenen die op het busstation
worden opgepikt hebben elk hun eigen wachtplekje.
• De bezoekers vullen voor ons in dat een koffievoorziening/kiosk teveel geld kost en daarom niet mogelijk is.
• Beetje gevarieerde muziek verjaagt het verlaten gevoel een beetje.
• Ook veel leerlingen naar het Calvijncollege.
• Als de tunnel tzt tolvrij wordt gaan vermoedelijk degenen met een auto de auto niet meer op de carpool
neerzetten om vervolgens de bus te pakken maar rijden dan gelijk door naar school.
• Wel fijn dat er steeds een beetje drukte is doordat mensen worden afgezet.
• Groepsgebruik: medewerkers DOW, leerlingen Calvijn college, Scalda Vlissingen, vast clubje forenzen.
• Behoefte aan warme dranken in de winter en koude in de zomer.
• Waarom is er geen watertappunt.
• Als je een asbak plaats liggen de peuken ook niet op de grond.

• De gesloten wachtruimte is niet prettig (zwervers etc., te containerachtig).
• Stoelen zijn te koud om op te zitten. Waarom geen verwarde ruimte?
Wat voor input/tips heb je gekregen van de reiziger?
(In dit geval van een chauffeur)

• Laat me rijden in het gebied waar ik alles ken, dan kan ik mijn klanten bij vragen echt helpen.
Door die man met mes zijn mensen zich nu wel bewuster van de veiligheid op het busstation.

TIJDENS DE OCHTEND SPITS KOFFIE UITDELEN EN GESPREKKEN VOEREN.
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QUOTE: “EVEN GEEN AFLEIDING EN RUST IS TOCH OOK PRIMA”.

ONLINE INGEVULD

ONLINE INGEVULD

vrijdag 15 november
07:00 - 09:00

maandag 11 november
15:30 - 17:30

Wat zijn je bevindingen van vandaag?

Wat is je relatie met het busstation

Vooral maandag middag zaten de prullenbakken weer enorm vol.
Daarnaast valt het toch wel echt op tijdens koude dagen als deze, dat het
busstation echt wel een trekgat is.

Leidinggevende busschauffeurs Connexxion.

Wat voor input/tips heb je gekregen van de reiziger?
• Een schone/warme plek om binnen te zitten (die er nu is, is koud en
heel vies).
• Er zit een muis in het binnenhok waar reizigers van schrikken.
• Reizigers missen een groot bord waarop alle bussen aangegeven staan.
Denk aan een bord zoals op een ns station waar alle treinen op aange
geven staan. het zou mooi zijn wanneer dit er is. Zeker omdat je van de
ene kant van het busstation niet naar de andere kant kan kijken. Veel
reizigers zijn toch wel zoekende naar de juiste bus. Zeker de mensen die
niet vaak reizen (dit kun je bijvoorbeeld ook in het binnenhok plaatsen).
• Het is er vaak erg donker en verlaten waardoor het soms niet prettig
voelt om er te zijn. - het toilet op het station is wel erg vaak kapot (dit
kregen we meerdere malen te horen).
• Ook kregen we van veel reizigers terug dat het busstation te
onoverzichtelijk is
Heb je op of aanmerkingen voor ons?
Koffie en thee schenken is volgens mij erg nuttig voor het project. Ik ben
erg benieuwd wat we gezamenlijk met de uitslagen kunnen doen.

ONLINE INGEVULD
donderdag 14 november
15:30 - 17:30

Wat is je relatie met het busstation
Chauffeur
Wat zijn je bevindingen van vandaag?
Tochtig busstation met weinig faciliteiten. Geen sfeer en weinig
verlichting. Mensen die achter bleven waren mensen van de
kwartiersdienst (lijn 20) en wachtende passagiers voor lijn 6
(uursdienst)
Wat voor input/tips heb je gekregen van de reiziger?
• Er loopt een muis in het wachtlokaal.
• Wifi was goed (tot wachtlokaal).
• Spellen bevallen, mogen er meer van komen.
• Koffie/thee/fris en versnapering zou welkom zijn.
• Verlichting is slecht.
• Busstation is vaak vies en prullenbakken puilen uit.
• Verwarming in wachtlokaal zou welkom zijn.
• Digitaal reisinformatie met daarop actuele wijzigingen, hoe lijnen rijden
en of tunnel open of dicht is. Ook als tunnel dicht is daarop informatie
met hoelang en wat de reden is (niet iedereen gebruikt de app)
Heb je op of aanmerkingen voor ons?
Reisinformatie moet beter door middel van digitale borden. Ook hierop
hoe lijnen rijden en informatie over de status van de tunnel. Eventueel
een TV in het wachtlokaal. Dit zou een hele hoop schelen.

Wat zijn je bevindingen van vandaag?
Aansluiting met overstap bussen goed op elkaar
afgestemd.
Wat voor input/tips heb je gekregen van de
reiziger?
Prullenbakken zijn overvol.
Heb je op of aanmerkingen voor ons?
Schoonhouden van busstation, zowel meubilair als
zwerfafval. Tevens wanden en stalen constructie
reinigen van stickers en verfresten. Daarnaast
aanwezige reclame uithangborden voorzien van
actuele informatie. en luidspreker volume wat
geactiveerd kan worden door een slechthorende
reiziger (druk op de knop aan de paal) staat veel te
zacht, voorbijgaand verkeer geeft veel rand lawaai.
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STAKEHOLDERS :
CONNEXXION
MAANDAG 11 NOVEMBER - 15:30 - 18.00

12.00 tot 13.00
13.00 tot 14.00
14.00 tot 15.00
15.00 tot 16.00
16.00 tot 17.00
17.00 tot 18.00
18.00 tot 19.00

Aanwezig:
Halte Held		
Connexxion
Gemeente		
Provincie		
Boyscout Designer

:
:
:
:
:

KOFFIE KLETS

STAKEHOLDERS

ERVARINGEN/IDEEEN

BESPROKEN OP LOCATIE
Het onderhoud van het busstation met
regelmaat zal veel doen aan de uitstraling,
het veiligheidsgevoel .
We moeten opzoek naar systeem dat de
reiziger weet dat er naar ze geluisterd
wordt. Een voorbeeld is de buitenbeter
app. Je reageert en krijgt een reactie en
ziet dat ze het verbeteren.
Benieuwd naar een Halte Held die deze
taken kan uitvoeren.

DOEL:
Informatie ophalen voor verbeteringen
busstation. Wat doet de reiziger graag
tijdens het wachten?

BOYSCOUT DESIGNER

KOFFIE
THEE

REIZIGERS

• Een groep meiden wilde koffie, zij hadden
de bus gemist.
• Een groep meisjes en jongens die uit
school kwamen en het busstation maar saai
vonden, wilde graag muziek.
• Een duo (jongens) pakte een bus later
vanwege de drukte. Lekker chillen op het
busstation.

De verbinding tussen Connexxion en reiziger
moest opgang komen. Na het uitdelen van
een paar koppen koffie werd de chauffeur
vertrouwd en kwamen er gesprekken op gang.

WEERSOMSTANDIGHEDEN

NAT, KOUD, REGEN

Weinig reizigers schuilen in de
afgesloten wachtruimte.

Slecht overzicht.

Alles voelt als
buiten staan.

WAT VALT OP?

Een gevoel van herkenning en vertrouwen in het project.
Reizigers reageren enthousiast maar vragen af of de
aanpassingen en koffie ook blijven voor langere duur.
Ze staan open voor een gesprek. De overstaptijd is snel
moeten daardoor vaak snel door.

De overstap gaat snel, weinig tijd
eigenlijk voor koffie, thee of eten.

CONNEXXION EN BOYSCOUT DESIGNER VOEREN GESPREKKEN OP HET BUSSTATION.

51

KOFFIE INSCHENKEN EN UITDELEN IN RUIL VOOR EEN GESPREK.

PRATEN IN DE WACHTRUIMTE OVER MOGELIJKE VERBETERINGEN.
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STAKEHOLDERS :
GEMEENTE
DOEL:
Informatie ophalen voor
verbeteringen busstation. Wat doet
de reiziger graag tijdens het wachten?

DONDERDAG 7 NOVEMBER 07:00 - 09.00
DINSDAG 12 NOVEMBER
07:00 - 09.00
DONDERDAG 14 NOVEMBER 07:00 - 09.00

Aanwezig:

06:30 tot 07:00
07:00 tot 08:00
08:00 tot 09:00
09:00 tot 10:00

KOFFIE KLETS

STAKEHOLDERS

REIZIGER

Halte Held		
Connexxion
Gemeente		
Provincie		
Boyscout Designer

:
:
:
:
:

BOYSCOUT DESIGNER

Regelmatig dezelfde antwoorden
en gesprekken. In de ochtend is de
overstap snel dus gingen veel reizigers
niet in op het kopje koffie of thee.
• Mag de koffie wel mee in de bus?
• Ik heb de posters gezien, wat houdt dit in?

ONLINE INGEVULD

• Gemis van een warme ruimte.
• Niet perse zin in een gesprek in de ochtend.
• Een warmere wachtruimte.
• Gratis wifi.
• Een kiosk om iets te eten of drinken te kopen.

Wat is je relatie met het busstation?
• Beheerder, namens gemeente Terneuzen.
Wat zijn je bevindingen van vandaag?
• Veel scholieren, studenten.
• Snelle overstap, korte wachttijd in de ochtendspits.
• Donderdag drukker dan dinsdag.
• Kille wachtruimte, koude stoelen; verwarming?
• Jongeren hebben geen behoefte meer aan wifi, hebben grote abonnementen met 4g.
• Willen wel voor koffie betalen, maar 60 cent is dan ook weer de max.
• Afgelegen locatie.
Wat voor input/tips heb je gekregen van de reiziger? (In dit geval van een
chauffeur)
• Verwarming, meer aankleding van de wachtruimte.
• In de ochtend een snelle overstap.
• Middagspits duurt de reistijd langer.
Heb je op of aanmerkingen voor ons?
• Wanneer de reiziger weet dat er elke dag koffie of thee is, zal het gebruik toenemen. Het
wordt nu nog soms als onwennig ervaren. Moet ook groeien.

Een groep jongeren die naar Scalda
gingen en lang moesten wachten waren
erg blij. Wel eerst even aftasten of de
koffie gratis was.

CONCESSIE DIRECTEUR BEN DWARS EN GEDEPUTEERDE HARRY VAN DER MAAS SAMEN MET DE HALTE HELD.

55

HARRY VAN DER MAAS, GEDEPUTEERDE PROVINCIE ZEELAND
& BEN DWARS, CONCESSIE DIRECTEUR CONNEXXION

MAANDAG 25 NOVEMBER 15:15 - 16:30

Aanwezig:
Halte Held
:
Connexxion
:
Gemeente
:
Provincie		
:
Boyscout Designer :

KOFFIE KLETS

ONLINE INGEVULD

Wat is je relatie met het busstation?
• Vervoerder.
Wat zijn je bevindingen van vandaag?
• veel reizigers gebruiken het knooppunt station als 		
overstappunt, een snel overstappunt.
• een beperkt aantal reizigers moet wachten op de 		
overstap.
Wat voor input/tips heb je gekregen van de
reiziger? (In dit geval van een chauffeur)
• ontbreken wifi punt.
• ontbreken oplaadpunt.
• tocht in de haltes buiten.
• zeer koude stoelzittingen (metaal).
• wachtlokaal binnen is kaal .
• een enkeling maakte melding van het ontbreken van 		
asbakken.
Heb je op of aanmerkingen voor ons?
All over werd het gewaardeerd, dat er koffie/thee én een
koekje geserveerd werd; dit draagt ook bij aan een stuk
sociale veiligheidsbeleving.

BOYSCOUT DESIGNER
De aanwezigheid van de
cameravrouw (pers) trok veel
aandacht.
Remi had leuke gesprekken met
Harry van der Maas en Ben
Dwars. Het effect van de Halte
Held was goed zichtbaar en de
boodschap van het project werd
goed gecommuniceerd.

EEN BANNER VAN 320 BIJ 400 CM OP HET BUSSTATION VOOR DE VACATURE VAN DE HALTE HELD.
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Halte Held
Koffie uitdelen, sociale controle, een praatje maken
en eventueel wat klein onderhoud.
De Halte Held is het gezicht van het busstation,
iemand die graag een dienst verleent voor een ander
en daarbij zorg draagt dat het aanzicht van het
busstation goed blijft. Zorgen dat er geen zwerfafval
ligt en dat er melding wordt gemaakt van vernieling.
Uit verschillende reacties op de vacature is Remi
gekozen als eerste Halte Held.
Samen met de Halte Held hebben we gezocht naar
de manier om de functie het beste tot zijn recht te
laten komen.

DE EERSTE DAG OP HET BUSSTATION VAN REMI WERKEND ALS HALTE HELD.
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HALTE HELD
MOMENTEN AANWEZIG
maandag 15:00 - 19:00
woensdag 15:00 - 19:00
vrijdag
15:00 - 19:00

VRIJWILLIGER
DRUKTE
CONCIËRGE VAN
HET BUSSTATION

FUNCTIE

MA
WO
VR

• Koffie en thee schenken
• Propjes opruimen
• Praatjes maken (sociaal)
• Zorgen voor gezelligheid
• Aanspreekpunt
• Zelfstandig
• Een oogje in het zeil houden

15:00 - 19:00
15:00 - 19:00
15:00 - 19:00

In de ochtenden is het druk maar gaat
de overstap sneller, de reiziger brengt
minder tijd op het station door.

BENODIGDHEDEN
(eenmalig)

Plek om koffie en thee te maken
Koffiemachine en waterkoker
Schoonmaak spullen:
prikstok, bezem stoffer en blik
Kleine opslag voor materialen
Informatie bustijden

GEVAREN EN MOGELIJKHEDEN
GEVAREN:
Eenzaam, makkelijk doelwit, te grote betrokkenheid, te mondig.
Mogelijkheden:
Het uitvoeren van klein onderhoud aan het busstation
(onkruid, afval en reparaties).
Het openen en sluiten van de wachtruimtes.
Het re-integreren van mensen die moeilijk aan een baan komen.

Zichtbare plek

BENODIGDHEDEN
(maandelijks)

Koffie, thee
Koffiebekers
Schoonmaakdoekjes
Begeleiding Halte Held

AMBITIES
• Lesprogramma opzetten met Scalda
• Dagelijks (5 dagen in de week) in de ochtend en avond een Halte Held.
• Halte Held begeleiding vanuit gemeente Terneuzen.
• Eigen plekje voor de Halte Held.

DE HALTE HELD SAMEN MET EEN BUSCHAUFFEUR VAN CONNEXXION.
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DE BANNER OM TE VERTELLEN DAT WE BEZIG ZIJN MET VERBETERINGEN OP HET BUSSTATION.

DE TEST OPSTELLING VAN DE WACHTRUIMTE MET WARME MATERIALEN, VOOR EEN FIJNER EN WARMER GEVOEL TIJDENS HET WACHTEN.
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Toen / Nu
De Huiskamer
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Het gros van de tips van de reizigers ging over het creëren van een warme plek tijdens het wachten op
het busstation. Omdat het plaatsen van een directe warmtebron niet mogelijk was, hebben we gezocht
naar een alternatieve manier om warmte te bieden: door het gebruik van warme en natuurlijke materialen.
Met verschillende restmaterialen pasten we de ruimte tijdelijk aan, met het gewenste resultaat: reizigers
wachtten vaker en met meer plezier in de wachtruimte.

1. Zitten
Een koude, vieze stoel nodigt
niet uit om op te zitten. Door
gebruik te maken van materialen
die warm aanvoelen wordt zittend
wachten aangenamer.
Bij gebruik werden de banken
snel vies. In de toekomst zou
het donkerder hout moeten
zijn, waar viezigheid minder snel
zichtbaar op is, of makkelijker
schoongemaakt kan worden.
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2. Vloeren
De bestrating van buiten loopt
door naar binnen. Het is een
koude, vieze en gure ruimte.
Door het veranderen van de
ondergrond krijg je het gevoel
dat je een nieuwe wereld
binnenstapt.

In dit geval hebben wij getest met
tweedehands houten vloerdelen.
Door het vocht zijn deze gaan
bewegen waardoor de vloer bol
is komen te staan. Voor een
permanente aanpassing zal hier
ander materiaal voor gebruikt
moeten worden.

3. Plafond
Een plafond van zes meter hoog
en felle lampen. Gezelligheid
krijg je juist bij een knusse,
kleinere ruimte met natuurlijke
materialen. We plaatsten een
verlaagd, multiplex lamellenplafond waardoor de ruimte
optisch kleiner werd en de
verlichting werd gedempt.
Dit was een geslaagd experiment,
het bracht veel sfeer en
functioneerde zonder problemen
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4. Bestickering
De resultaten van het online
onderzoek hebben wij terug
laten komen in grafische vormen
op de ramen. Iets om naar te
kijken en iets om te lezen tijdens
het wachten.
Naast informatief, waren de
stickers ook een belangrijke
esthetische toevoeging.

BUSSTATION ALGEMEEN

-

VEEL WIND

ER IS BEHOEFTE
AAN
ETEN/DRINKEN

VRAAG NAAR
WIFI TIJDENS HET
WACHTEN

+

ACHTERSTALLIG
ONDERHOUD

GEEN OPLAADPUNTEN VOOR
TELEFOONS

Niet iedereen heeft een
databundel, internet is nodig om
OV-kaart op te laden.
Kieren tussen de glasbalken
zorgen voor extra tocht.

ONOVERZICHTELIJK EN GEEN
REISINFORMATIE

Er is geen zicht op andere
bushaltes en wachtruimtes. Je
ziet niet of de bus bijna vertrekt
en of er meer mensen wachten
op het busstation.

Toegang tot wifi op het
busstation geeft minder
verveling omdat de reiziger
zichzelf kan vermaken.

Geen algemene reisinformatie
aanwezig. Als je geen internet/
telefoon hebt, kun je je reis
niet plannen.

Minder verveling bij de
reiziger kan leiden tot minder
.vandalisme.

Telefoons zijn nodig tijdens de
reis. Als je batterij op is, moet je
die kunnen opladen tijdens het
wachten.

In de ochtend overstap meestal
snel. In de middag is de reis
langer, dan tijdens wachten
behoefte aan wat eten of
drinken.
In de winter koffie en thee en in
de zomer fris. Het hele jaar door
water.

Overvolle prullenbakken,
kleuren afvalbakken
vervaagd, graffiti en stickers
op constructie, stoelen en
afvalbakken.
Uithangborden voor halte
nummers en informatieborden
worden niet gebruikt en zijn
toe aan onderhoud, reparatie of
vernieuwing.

AAN- EN AFVOER
BUSSEN GOED

LOCATIE GOED
VOOR CARPOOL
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Conclusies
WACHTRUIMTE

-

PRULLENBAKKEN

VLOER

regelmatig overvolle/vuile afvalbakken.

PLAFOND

+

STOELEN

OVERZICHT

De ruimte is hoog. Geeft
een ongezellig gevoel .

Kieren in de constructies, tocht
in de wachtruimte door het
rooster boven de deur. In de
winter te koud, in de zomer te
warm.

Geen zicht op vertrek- en
aankomsttijden vanuit de
wachtruimte.
De wachtruimte binnen heeft
dezelfde vloer als buiten. Het
materiaal voelt koud aan en ziet er vies
uit voor een binnenruimte.

TOCHT

Stoelen/banken van staal. Koude
zitting, tijdens koude dagen.

Onder gekalkt met graffiti en
stickers.
Verschillende hoogtes, niet met
de voeten de grond kunnen
raken.

VOLDOENDE
(ZIT)RUIMTE

CENTRALE
LIGGING

DAGLICHT
VERLICHTING

Een project van:
BOYSCOUT DESIGNER

In opdracht van:
PROVINCIE ZEELAND

In samenwerking met:
PROVINCIE ZEELAND, CONNEXXION, GEMEENTE TERNEUZEN

99

OP DIT BUSSTATION MIS IK ECHT...
VERWARMDE WACHTRUIMTE - WERKENDE WC - KACHEL
WARME BROODJES - TV - ETEN - VERWARMING
MENSHEID - KIOSK - WARME BROODJES - WINKELTJE
SNOEP/DRANK AUTOMAAT - BOEKJES - BROODJES - THEE
RESTAURANTJE - WARM ZITTEN - ROOKRUIMTE - KOFFIE
WINKEL - LIJN 10 DIE VAKER RIJD- GOEDE VERBINDING
SNACKAUTOMAAT
- WARMTE - CAFE - SFEER
GEZELLIGHEID -WIFI - KIOSK EN TOILET - RUSTIG ZITTEN
WARME RUIMTE - WARME ZITPLEK - EEN PLEK BINNEN
EIGENLIJK NIKS - DECORATIE - WIFI EN DRINKEN - LICHT
EEN GOEDE AANLSUITING - MEER KLEUREN - IJSJES KRAAM
WINKELS - OV LAADPAAL - WARME BINNENPLAATS
BUSSEN DIE NIET WACHTEN - REIS INFORMATIE - THEE
WACHT PLEKKEN - SNOEP/DRANK AUTOMAAT - WIFI
GOED WARM HOK - IEMAND DIE DE WACHT HOUD - WC’S
SUPERMARKT - MUZIEK - KOFFIE - IETS VAN SFEER
GEZELLIGHEID
ETEN
CATERING
PANNAKOOI - VERWARMING - SCHOON TOILET - KIOSK
GRATIS
WC
WARME
CHOCOLADEMELK
LEVENDIGHEID - INFORMATIE - BEWAKING - CENTRUM

