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2.2 2.3

Nachtlijn
Vanaf 1 oktober 2014

Het is ons een groot genoegen u te 
mogen mededelen dat er op het traject 
Hilversum - Almere vanaf 1 oktober 2014 
een nachtlijn aan ons netwerk zal worden 
toegevoegd.  
 
De nachtlijn zal rijden onder de naam 
‘Nachtbus 600’. Voor meer informatie 
kijkt u op: www.R-net.nl

voorbeelden van R-net publicaties
A3 poster, nieuwsbrief, folder, 
beeldenboek R-net 

Onderhoud

Opsum nos eugait praesecte. platte 
tekst: odiatie volorortio con venim quis 
er illa faccum zzrit lor ipsum nos eugait 
praesecte. platte tekst: odiatie volore. 
estrud dolore molortio con venim quis er 
illa faccum zzrit.

Estrud dolore molortio con venim quis 
er illa faccum zzrit lor ipsum nos eugait 
praesecte, zzrit lor ipsum nos eugait 
praesecte. 

Odiatie voloreet, estrud dolore molortio con 
venim quis.
er illa faccum zzrit lor ipsum nos eugait 
praesecte eter illa faccum zzrit lor ipsum 
nos eugait praesecte et. 

• Emira diatie voloret nonsectet, con 
estrud dolore molortio con venim quis

• Destrud dolore molortio con venim quis 
er illa faccum zzrit lor ipsum’.

Meer exemplaren?
Stuur een e-mail naar 
nieuwsbrief@R-net.nl

Adres
Prins Hendrikkade 987
1234 AB Amsterdam 
Postbus 12345

Tekstproductie
TexPro, Amsterdam

Fotografie
Van Eigen bodem

Vormgeving en Opmaak
FromAtoB en Mijksenaar

M
et

am
or

fo
se Bushaltes 

van MRAnet 
ondergaan 
Metamorfose.
 
Platte tekst korit lor ipsum 
nos eugait praesecte. platte 
tekst: odiatie voloreet, estrud 
dolore molortio con venim 
quis er illa faccum zzrit lor 
ipsum nos eugait praesecte et. 
platte tekst: odiatie voloreet 
nonsectet, con estrud dolore 
molortio con venim quis er 
illa faccum zzrit lor ipsum nos 
eugait praesecte et, platte 
tekst: odiatie ole eds voloreet, 
estrud dolore molortio con 
venim quis er illa faccum, platte 
tekst: odiatie ole eds voloreet, 
estrud dolore molortio.

platte tekst: 
estrud dolore 
molortio 
con venim 
quis er illa 
faccum, zzrit 
lor ipsum 
nos eugait 
praesecte.
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Duis id erat.
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit
 
Meer exemplaren?
Stuur een e-mail naar 
nieuwsbrief@R-net.nl

Adres
Prins Hendrikkade 987 
1234 TM Amsterdam 
Postbus 12345

Tekstproductie
Lorem Ipsum, Amsterdam

Fotografie
van eigen bodem

Vormgeving en Opmaak
FromAtoB en Mijksenaar

Kwaliteit en 
continuïteit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Duis id erat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Duis id erat eu diam posuere 
laoreet ac eu purus. Duis viverra iaculis 
vestibulum. Vestibulum eleifend massa at orci 
elementum vitae eleifend nibh pharetra. Nunc 
viverra sollicitudin metus, quis lobortis nisi 
ullamcorper eu. Aliquam tellus tellus, mattis in 
sodales vitae, luctus eu justo. Ut vel metus eget 
nunc congue placerat a nec eros. Nulla eros enim, 
placerat nec aliquet faucibus, venenatis sed 
augue. Aliquam venenatis dui vitae nulla fringilla 
lacinia. Duis risus quam, mattis accumsan 
fermentum nec, sollicitudin nec felis. Curabitur 
auctor, nulla et venenatis consectetur, lacus 
diam malesuada diam, et vestibulum quam ligula 
tempus metus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivamus eget nibh lectus, sed porta lectus. 
Curabitur fermentum ornare pharetra. 
Pellentesque euismod ante at velit congue 
mattis.  

Nam gravida augue feugiat augue 
pretiumeleifend. 
• Aliquam ultrices eleifend metus, et luctus 

lorem tincidunt eget. Nulla mauris arcu.
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Duis id 
erat eu diam posuere laoreet ac eu 
purus. Duis viverra iaculis vestibulum. 
Vestibulum eleifend massa at orci.

Elementum vitae eleifend nibh pharetra.  
Nunc viverra sollicitudin metus, quis lobortis 
nisi ullamcorper eu. Aliquam tellus tellus, 
mattis in sodales vitae, luctus eu justo. Ut vel 
metus eget nunc congue placerat a nec eros. 
Nulla eros enim, placerat nec aliquet faucibus, 
venenatis sed augue. Aliquam venenatis dui vitae 
nulla fringilla lacinia. Duis risus quam, mattis 
accumsan fermentum nec, sollicitudin nec felis. 
Curabitur auctor, nulla et venenatis consectetur, 
lacus diam malesuada diam, et vestibulum quam 
ligula tempus metus. Vivamus eget nibh lectus, 
sed porta lectus. Curabitur fermentum ornare 

pharetra. Pellentesque euismod ante at velit 
congue mattis. Nam gravida augue feugiat augue 
pretium eleifend. Aliquam ultrices eleifend 
metus, et luctus lorem tincidunt eget. Nulla 
mauris arcu, fringilla in adipiscing sed, molestie 
cursus nunc. Maecenas dui. Elementum vitae 
eleifend nibh pharetra.  
Nunc viverra sollicitudin metus, quis lobortis nisi 
ullamcorper eu. Aliquam tellus tellus, mattis in 
sodales vitae, luctus eu justo. Ut vel metus eget 
nunc congue placerat a nec eros. Nulla eros enim, 
placerat nec aliquet faucibus, venenatis sed 
augue. Aliquam venenatis dui vitae nulla fringilla 
lacinia. Duis risus quam, mattis accumsan 
fermentum nec, sollicitudin nec felis. Curabitur 
auctor, nulla et venenatis consectetur, lacus 
diam malesuada diam, et vestibulum quam ligula 
tempus metus. Vivamus eget nibh lectus, sed 
porta lectus. Curabitur fermentum ornare eget 
nibh lectus, sed porta lectus.

Vooruitblik op 
hoogwaardig vervoer
door Lorem Ipsum

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetur 
adipiscing elit. 
Duis id erat eu 
diam posuere 
laoreet ac eu 
purus. Duis 
viverra iaculis 
vestibulum. Lorem Ipsum eget iomudus pardse.

Reizen met de zekerheid van

Onderhoud

Opsum nos eugait praesecte. platte 
tekst: odiatie volorortio con venim quis 
er illa faccum zzrit lor ipsum nos eugait 
praesecte. platte tekst: odiatie volore. 
estrud dolore molortio con venim quis er 
illa faccum zzrit.

Estrud dolore molortio con venim quis 
er illa faccum zzrit lor ipsum nos eugait 
praesecte, zzrit lor ipsum nos eugait 
praesecte. 

Odiatie voloreet, estrud dolore molortio con 
venim quis.
er illa faccum zzrit lor ipsum nos eugait 
praesecte eter illa faccum zzrit lor ipsum 
nos eugait praesecte et. 

• Emira diatie voloret nonsectet, con 
estrud dolore molortio con venim quis

• Destrud dolore molortio con venim quis 
er illa faccum zzrit lor ipsum’.

Meer exemplaren?
Stuur een e-mail naar 
nieuwsbrief@R-net.nl

Adres
Prins Hendrikkade 987
1234 AB Amsterdam 
Postbus 12345

Tekstproductie
TexPro, Amsterdam

Fotografie
Van Eigen bodem

Vormgeving en Opmaak
FromAtoB en Mijksenaar

M
et

am
o

rf
o

se Bushaltes 
van MRAnet 
ondergaan 
Metamorfose.
 
Platte tekst korit lor ipsum 
nos eugait praesecte. platte 
tekst: odiatie voloreet, estrud 
dolore molortio con venim 
quis er illa faccum zzrit lor 
ipsum nos eugait praesecte et. 
platte tekst: odiatie voloreet 
nonsectet, con estrud dolore 
molortio con venim quis er 
illa faccum zzrit lor ipsum nos 
eugait praesecte et, platte 
tekst: odiatie ole eds voloreet, 
estrud dolore molortio con 
venim quis er illa faccum, platte 
tekst: odiatie ole eds voloreet, 
estrud dolore molortio.

platte tekst: 
estrud dolore 
molortio 
con venim 
quis er illa 
faccum, zzrit 
lor ipsum 
nos eugait 
praesecte.

Reizen met de zekerheid van  
door

2.1  Inleiding 2D toepassingen

R-net publicaties en uitingen zijn 
herkenbaar uitgevoerd in de R-net 
huisstijl. Binnen de huisstijl zijn enkele 
bepalende elementen voorgeschreven:

•	logo
•	kleur
•	vlakverdeling
•	fonts

Voor deze elementen is in de 
productformule vastgelegd hoe ze moeten 
worden uitgevoerd. De onderbouwing 
van de correcte toepassing is te vinden 
in de bijlagen. Om de R-net huisstijl toe 
te passen zijn sjablonen gemaakt voor 
veel voorkomende documenten. Hierin 
zijn de huisstijlelementen op de juiste 
wijze toegepast. Met deze elementen 
is op veel manieren te variëren, terwijl 
toch een visuele eenheid blijft bestaan. 
In veel van de R-net documenten komt 
een band in de kleur R-net Rood voor. De 
toepassing van de R-net kleuren, logo’s en 
grafische elementen zorgt bovendien voor 
aansluiting bij de 3D objecten van R-net 
zoals materieel en halte-inrichting.

Voorbeelden van R-net publicaties 
zijn posters, nieuwsbrieven, folders, 
rapporten.

Logo
Het R-net logo kan in verschillende 

kleurstellingen gebruikt worden, op lichte, 
donkere of gekleurde ondergronden. 
In de huisstijl is de juiste positie van 
het logo op een pagina vastgelegd, zie 
bijlage 2.3. Het stippenpatroon en het 
lijnennetpatroon worden als decoratie 
en als vlakvulling gebruikt, zie de 
voorbeelden hiernaaast. Uitgebreide 
informatie over het toepassen van de 
illustratieve elementen is te vinden in 
bijlage 2.4. De pay-off van R-net kan 
worden toegevoegd, zie bijlage 2.5.

Kleur
In R-net 2D uitingen kunnen alle 
kleuren uit het R-net kleursysteem, zie 
1.4.2, worden gebruikt. Deze kleuren 
zijn gespecificeerd als kleur voor 
drukwerk (PMS Coated en Uncoated), 
voor beeldschermen (RGB) en voor 
4-kleurendruk (CMYK). Deze kleuren 
corresponderen met de kleurcoatings en 
kleurfolies voor 3D toepassingen.

Vlakverdeling
Als basis voor de huisstijl zijn voor 
alle gangbare papiermaten stramienen 
beschikbaar. Hiermee kan de opmaak van 
een document worden gemaakt. Bij veel 
R-net documenten wordt een deel van de 
pagina gevuld met een rode band. Deze 
rode band is aan drie zijden aflopend. 
Bij drukwerk dat wordt schoongesneden 
is dat geen probleem. Om documenten 



2.4 2.5

in R-net stijl direct te kunnen printen, 
zonder bijsnijden, zijn er ook versies 
zonder rode band. Meer informatie over 
de stramienen en de rode band is te 
vinden in bijlage 2.1 en 2.2.

Fonts
Voor R-net drukwerk en pubicaties wordt 
de huisstijl-letter Profile gebruikt. In 
de stramienen voor de verschillende 
papierformaten zijn de fontgroottes 
en het regeltransport voor platte tekst 
opgenomen. Documenten van A5 staand 
en liggend, A4 staand en liggend en 
A3 liggend formaat hebben allemaal 
dezelfde fontgrootte, i.v.m. de gelijke 
leesafstand. Voor A3 staand en de overige 
grote papiermaten worden grotere fonts 
gebruikt. De opmaakspecificaties zijn 
beschreven in bijlage 2.6.

Cijfers in tabellen, nummerreeksen en 
bewegwijzering zijn Profile NO in verband 
met de betere leesbaarheid.

Voor website, mail en normale 
correspondentie kan gebruik worden 
gemaakt van een op bijna alle systemen 
beschikbaar standaard (gratis) lettertype, 
de Lucida Sans.

Ti
te

lb
la

d
Ti

te
l 

k
le

in
 v

er
ti

ca
al

Titel groot

Titel klein

platte tekst: odiatie voloreet, 
estrud dolore molortio con venim quis er illa 
faccum zzrit lor ipsum nos eugait praesecte et.

Paragraaf

platte tekst: odiatie voloreet, 
estrud dolore molortio con venim quis er illa 
faccum zzrit lor ipsum nos eugait praesecte et.

Subtitel / Inleiding
platte tekst: odiatie voloreet nonsectet, con 
estrud dolore molortio con venim quis er illa.

Ondertitel
platte tekst: odiatie voloreet nonsectet, con 
estrud dolore molortio con venim quis er illa.
 
platte tekst: odiatie voloreet nonsectet:
• Sanspring Iliquatet elis doloborper inim elis 

doloborper inim;
• Fortie do dolor ad eugiatem;
• Inspring Iliquatet elis doloborper inim iliqui 

ea facinci bla core ver summodi onsectem 
dipiscidunt venim.

 

Onderschrift: Inismodi onumbortie ver.

Titelblad

Bijschrift in 
rood: Orem 

ad molor iure 
consequat, sis 

nostrud tat.

Bijschrift in wit: 
Orem ad molor 
iure consequat, 
sis consequat 
nostrud tat.

[ 8 ]

[ 11 ]

[ 9 ]

[ 4 ]

[ 7 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 1a ]

[ 2 ]

[ 3a ]

[ 3b ]

[ 10 ]

[ 1b ]

(Afbeelding)

Linksboven:
overzicht fontstyles
Profile

Linksonder:
Mediaeval (boven) en 
tabelcijfers (onder)

Aab 1234567890

Aab 1234567890
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2.2  Word-documenten

Voor het maken van een vergader-agenda, 
een verslag, nieuwsbrief of rapport zijn 
Word-sjablonen beschikbaar. De agenda 
en het verslag zijn documenten op A4 
formaat waar alleen tekst ingevoegd 
hoeft te worden. Om ze zonder problemen 
te kunnen printen hebben ze geen rode 
band.

Een nieuwsbrief kan ook in Word worden 
gemaakt. Hierbij kunnen teksten en 
afbeeldingen worden ingevoegd. De 
nieuwsbrief kan worden geprint op wit A4 
papier of worden opgeslagen als pdf en 
worden gemaild.

De Word-sjablonen zijn te vinden op  
www.Rnet.nl, zie ook bijlage 2.7.

sjabloon voor agenda (A4 op schaal) sjabloon voor verslag (A4 op schaal)

sjabloon voor nieuwsbrief (A4 op schaal) sjabloon voor nieuwsbrief gevuld  
(A4 op schaal)
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2.3  Powerpoint presentatie

Voor het maken van presentaties is er een  
Powerpoint-sjabloon. Hierin zijn de rode 
band, het R-net logo en het lettertype 
Profile opgenomen. Voor de titeldia en 
evt. voor hoofdstuktitels kan de dia met 
rode band worden gebruikt. Voor de 
inhoud van de presentatie kan de witte 
dia met alleen het R-net logo worden 
gebruikt.

Vanwege de leesbaarheid van dia’s is het 
belangrijk de tekst compact te houden en 
geen font kleiner dan 20 pt. te gebruiken. 
Zie bijlage 2.8.

Belofte ingelost?

Presentatie Jeske Reijs
R-net symposium Zuid-Holland 15-1-2015

 

      Belofte aan de reiziger

• 2028: OV Olympische 
kwaliteit

• Samenhangend netwerk van 
trein, metro,(snel)tram en 
bus, afgestemd op RO in de 
Randstad

• Hoge kwaliteitseisen, 
heldere en aantrekkelijke 
uitstraling 

• BO 2010: implementatie 

R-net tot 2028
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2.4  Website

Voor de R-net website wordt, net als 
voor drukwerk, een stramien met een 
rode band gebruikt. Op de website 
worden kolommen tekst en afbeeldingen 
geplaatst. Tussen de verschillende 
tekst- en beeldvlakken wordt een gelijke 
witruimte vrijgelaten.

Deelsites binnen de website hebben 
dezelfde opmaak, met R-net Rood en 
R-net Grijs als belangrijkste kleuren. De 
kleur R-net Rood dient goed gedoseerd 
gebruikt te worden, een overvloed aan 
rood maakt de site minder overzichtelijk.

Het stramien voor de website pagina’s is 
opgenomen als bijlage 2.9.
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Onderhoud

Opsum nos eugait praesecte. platte 
tekst: odiatie volorortio con venim quis 
er illa faccum zzrit lor ipsum nos eugait 
praesecte. platte tekst: odiatie volore. 
estrud dolore molortio con venim quis er 
illa faccum zzrit.

Estrud dolore molortio con venim quis 
er illa faccum zzrit lor ipsum nos eugait 
praesecte, zzrit lor ipsum nos eugait 
praesecte. 

Odiatie voloreet, estrud dolore molortio con 
venim quis.
er illa faccum zzrit lor ipsum nos eugait 
praesecte eter illa faccum zzrit lor ipsum 
nos eugait praesecte et. 

• Emira diatie voloret nonsectet, con 
estrud dolore molortio con venim quis

• Destrud dolore molortio con venim quis 
er illa faccum zzrit lor ipsum’.

Meer exemplaren?
Stuur een e-mail naar 
nieuwsbrief@R-net.nl

Adres
Prins Hendrikkade 987
1234 AB Amsterdam 
Postbus 12345

Tekstproductie
TexPro, Amsterdam

Fotografie
Van Eigen bodem

Vormgeving en Opmaak
FromAtoB en Mijksenaar

M
et

am
or

fo
se Bushaltes 

van MRAnet 
ondergaan 
Metamorfose.
 
Platte tekst korit lor ipsum 
nos eugait praesecte. platte 
tekst: odiatie voloreet, estrud 
dolore molortio con venim 
quis er illa faccum zzrit lor 
ipsum nos eugait praesecte et. 
platte tekst: odiatie voloreet 
nonsectet, con estrud dolore 
molortio con venim quis er 
illa faccum zzrit lor ipsum nos 
eugait praesecte et, platte 
tekst: odiatie ole eds voloreet, 
estrud dolore molortio con 
venim quis er illa faccum, platte 
tekst: odiatie ole eds voloreet, 
estrud dolore molortio.

platte tekst: 
estrud dolore 
molortio 
con venim 
quis er illa 
faccum, zzrit 
lor ipsum 
nos eugait 
praesecte.

Onderhoud

Opsum nos eugait praesecte. platte 
tekst: odiatie volorortio con venim quis 
er illa faccum zzrit lor ipsum nos eugait 
praesecte. platte tekst: odiatie volore. 
estrud dolore molortio con venim quis er 
illa faccum zzrit.

Estrud dolore molortio con venim quis 
er illa faccum zzrit lor ipsum nos eugait 
praesecte, zzrit lor ipsum nos eugait 
praesecte. 

Odiatie voloreet, estrud dolore molortio con 
venim quis.
er illa faccum zzrit lor ipsum nos eugait 
praesecte eter illa faccum zzrit lor ipsum 
nos eugait praesecte et. 

• Emira diatie voloret nonsectet, con 
estrud dolore molortio con venim quis

• Destrud dolore molortio con venim quis 
er illa faccum zzrit lor ipsum’.

Meer exemplaren?
Stuur een e-mail naar 
nieuwsbrief@R-net.nl

Adres
Prins Hendrikkade 987
1234 AB Amsterdam 
Postbus 12345

Tekstproductie
TexPro, Amsterdam

Fotografie
Van Eigen bodem

Vormgeving en Opmaak
FromAtoB en Mijksenaar

M
et

am
o

rf
o

se Bushaltes 
van MRAnet 
ondergaan 
Metamorfose.
 
Platte tekst korit lor ipsum 
nos eugait praesecte. platte 
tekst: odiatie voloreet, estrud 
dolore molortio con venim 
quis er illa faccum zzrit lor 
ipsum nos eugait praesecte et. 
platte tekst: odiatie voloreet 
nonsectet, con estrud dolore 
molortio con venim quis er 
illa faccum zzrit lor ipsum nos 
eugait praesecte et, platte 
tekst: odiatie ole eds voloreet, 
estrud dolore molortio con 
venim quis er illa faccum, platte 
tekst: odiatie ole eds voloreet, 
estrud dolore molortio.

platte tekst: 
estrud dolore 
molortio 
con venim 
quis er illa 
faccum, zzrit 
lor ipsum 
nos eugait 
praesecte.

Reizen met de zekerheid van  
door

World 
Forum

Utrecht

Schiphol

Amsterdam

Museumplein

Zuid

Den Haag

Rotterdam

Zuidplein

Kop 
van Zuid

TU Delft

Beatrixkwartier

Binckhorst

LUMC

Rotterdam-
The Hague 
Airport

Alexandrium

Stadionpark

Erasmus 
Universiteit

AMC

Science 
park

Amstel

Sloterdijk

Alkmaar

Almere

Hilversum

Mediapark

Bijlmer ArenA

A. van Leeuwenhoek

Plaspoelpolder

Uithof

Leidsche Rijn

Papendorp

A12 centraal

Scheveningen

Haarlem

Leiden

Amersfoort

Dordrecht

Hoofddorp

Alphen aan den Rijn

Maasterras

Amstelveen

Woerden

Bussum

Huizen

Uithoorn

Aalsmeer

Spijkenisse
Hellevoetsluis

Geldermalsen

Pijnacker

Leidschendam

Purmerend

Koog-Zaandijk

Lelystad

Hoorn

Zaandam

Hoek van Holland

Vlaardingen

Gouda

Zoetermeer

Beverwijk

Zeist

Nieuwegein

Schiedam

8  Vrederust

De bereikbaarheid van de Randstad in 
Nederland staat onder druk, en daarmee ook 
de internationale concurrentiepositie en de 
leefbaarheid. Eén van de maatregelen om de 
bereikbaarheid te verbeteren is de ontwikkeling 
van R-net, een samenhangend netwerk van 
hoogwaardig openbaar vervoer, dat de gehele 
Randstad van Nederland beslaat.

Eerst benutten, dan bouwen
R-net is vandaag al zichtbaar en wordt de 
komende jaren geleidelijk uitgebouwd door 
het optimaal benutten van bestaande infra-
structuur en het toepassen van de kwaliteits-
eisen. Verder wordt de bestaande infra-
structuur met doorstromingsmaatregelen of 
vrijliggende busbanen opgewaardeerd. 
Daarnaast wordt geïnvesteerd in de aanleg van 
ontbrekende schakels die het meeste effect 
hebben op de bereikbaarheid. 
R-net beslaat zowel de korte als de lange 
termijn. Op korte termijn verschijnt R-net 
geleidelijk op straat en worden maatregelen 
genomen om de doorstroming te verbeteren. 
Op lange termijn gaat het om het uitbouwen 
ervan tot een volwaardig netwerk.

Samenwerken door bundelen van krachten
De Randstadoverheden hebben ervoor gekozen 
om nauw met elkaar samen te werken om R-net te 
realiseren. 
R-net is een initiatief van het OV-bureau Randstad. 
Dit is een samenwerkingsverband van het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu, de provincies Noord-
Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland, 
de stadsregio’s Amsterdam en  Rotterdam, het 
stadsgewest Haaglanden en het Bestuur Regio 
Utrecht.

Colofon
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E secretariaat@ov-bureaurandstad.nl
W www.ov-bureaurandstad.nl 
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World 
Forum

Utrecht

Schiphol

Amsterdam

Museumplein

Zuid

Den Haag

Rotterdam

Zuidplein

Kop 
van Zuid

TU Delft

Beatrixkwartier

Binckhorst

LUMC

Rotterdam-
The Hague 
Airport

Alexandrium

Stadionpark

Erasmus 
Universiteit

AMC

Science 
park

Amstel

Sloterdijk

Alkmaar

Almere

Hilversum

Mediapark

Bijlmer ArenA

A. van Leeuwenhoek

Plaspoelpolder

Uithof

Leidsche Rijn

Papendorp

A12 centraal

Scheveningen

Haarlem

Leiden

Amersfoort

Dordrecht

Hoofddorp

Alphen aan den Rijn

Maasterras

Amstelveen

Woerden

Bussum

Huizen

Uithoorn

Aalsmeer

Spijkenisse
Hellevoetsluis

Geldermalsen

Pijnacker

Leidschendam

Purmerend

Koog-Zaandijk

Lelystad

Hoorn

Zaandam

Hoek van Holland

Vlaardingen

Gouda

Zoetermeer

Beverwijk

Zeist

Nieuwegein

Schiedam

8  Vrederust

De bereikbaarheid van de Randstad in 
Nederland staat onder druk, en daarmee ook 
de internationale concurrentiepositie en de 
leefbaarheid. Eén van de maatregelen om de 
bereikbaarheid te verbeteren is de ontwikkeling 
van R-net, een samenhangend netwerk van 
hoogwaardig openbaar vervoer, dat de gehele 
Randstad van Nederland beslaat.

Eerst benutten, dan bouwen
R-net is vandaag al zichtbaar en wordt de 
komende jaren geleidelijk uitgebouwd door 
het optimaal benutten van bestaande infra-
structuur en het toepassen van de kwaliteits-
eisen. Verder wordt de bestaande infra-
structuur met doorstromingsmaatregelen of 
vrijliggende busbanen opgewaardeerd. 
Daarnaast wordt geïnvesteerd in de aanleg van 
ontbrekende schakels die het meeste effect 
hebben op de bereikbaarheid. 
R-net beslaat zowel de korte als de lange 
termijn. Op korte termijn verschijnt R-net 
geleidelijk op straat en worden maatregelen 
genomen om de doorstroming te verbeteren. 
Op lange termijn gaat het om het uitbouwen 
ervan tot een volwaardig netwerk.

Samenwerken door bundelen van krachten
De Randstadoverheden hebben ervoor gekozen 
om nauw met elkaar samen te werken om R-net te 
realiseren. 
R-net is een initiatief van het OV-bureau Randstad. 
Dit is een samenwerkingsverband van het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu, de provincies Noord-
Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland, 
de stadsregio’s Amsterdam en  Rotterdam, het 
stadsgewest Haaglanden en het Bestuur Regio 
Utrecht.
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E secretariaat@ov-bureaurandstad.nl
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3.4 DRIS

R-net DRIS hangen aan een staander met een doorsnede die in vorm gelijk is aan die 
van de R-net abri staander. De DRIS zijn beschikbaar in 4, 6 of 8 regelige uitvoering. De 
hoogte boven maaiveld van het display blijft hierbij gelijk; de staander neemt toe in 
lengte. Naast het display, aan de andere kant van de staander, hangt een verlichte klok 
in een R-net Rood paneel, met R-net logo. Dit paneel is belangrijk voor de branding van 
de halte. De informatie op het display wordt weergegeven conform de GOVI richtlijn.

De DRIS zijn voorzien van een audioknop om de op het display weergegeven informatie 
te laten uitspreken.

Alleen bij uitstaphaltes wordt in plaats van de DRIS een uitstaphaltebord geplaatst (zie 
pagina 29). Dit hangt aan eenzelfde staander als een 4-regelige DRIS, zodat bij evt. later 
doortrekken van een lijn de halte alsnog met DRIS kan worden uitgerust.

Voor knooppunten zijn speciale panelen ontwikkeld, zie ook paragraaf 2.6 Knooppunt: 
het Centrale Informatie Paneel, het Wachtruimte Informatie Paneel en het Halte 
Informatie Paneel. Deze worden allemaal in OV info Blauw uitgevoerd, gelijk aan 
de dynamische infopanelen van ProRail. Alleen de ‘vaantjes’ op de Halte Informatie 
Panelen van exclusieve R-net perrons worden in R-net Rood uitgevoerd, met een R-net 
logo.

1.   R-net DRIS

2.  Knooppunt Centraal 

Informatie Paneel

3.  Knooppunt Halte 

Informatie Paneel/ R-net

4.  Knooppunt Halte 

Informatie Paneel/ 

neutraal
1. 2. 3. 4.

detail bovenaanzicht CIP detail bovenaanzicht HIP

2.5  Flyers en brochures

Om informatie over R-net te geven is een 
aantal flyers en brochures voorbereid. 
Hiervan zijn sjablonen in InDesign 
beschikbaar. In de sjablonen zijn alle 
ontwerpinstellingen aangebracht, 
zodat door het invoegen van tekst en 
beeld direct een document kan worden 
gemaakt. Het werken met sjablonen 
wordt beschreven in bijlage 2.10.

Een in het OV veel gebruikt formaat is de 
staande brochure van 99 x 210 mm, uit 
een gevouwen dubbelzijdig bedrukt A4. 
Dit formaat is als sjabloon beschikbaar 
(gevouwen A4)

Andere maten brochures, zoals A5 
staand of A4 staand, zijn te ontwerpen 
met behulp van de onderleggers voor 
verschillende papierformaten, zoals 
beschreven in bijlage 2.1 tot en met 2.6. 

Voor rapportages en presentaties zijn 
naast brochures op A4 staand of liggend 
formaat ook vierkante boekjes in de maat 
195 x 195 mm. te gebruiken. Ook hiervoor 
is een sjabloon beschikbaar.
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2.6  Posters
 
Posters in R-net stijl kunnen gebruikt 
worden om reizigers te informeren, 
b.v. bij de invoering van een nieuwe 
dienstregeling. Voor de papierformaten 
A3 tot en met A00 (de gebruikelijk 
postermaat in reclamedisplays in haltes) 
zijn R-net posters in de vorm van InDesign 
sjablonen beschikbaar. Deze sjablonen 
kunnen gevuld worden met beeld en 
tekst. Er zijn versies voor posters met 

Nieuwe 
bushaltes
Vanaf 1 oktober 2014

Op het traject Hilversum - Almere zullen 
er nieuwe haltes geplaatst worden. 
Deze bieden meer beschutting en meer 
comfort voor de reiziger. Voor meer 
informatie kijkt u op: www.R-net.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografie: Niels Greif

Werk in
uitvoering
Tussen 1 mei en 21 juli en 
in de vakantieperiode.

Op het traject Hilversum - Almere zullen er 
nieuwe haltes geplaatst worden. Deze bieden 
meer beschutting en meer comfort. Op het 
traject Hilversum - Almere zullen er nieuwe haltes 
geplaatst worden. Deze bieden meer beschutting 
en meer comfort. Op het traject Hilversum - 
Almere zullen er nieuwe haltes geplaatst worden. 
Deze bieden meer beschutting en meer comfort.  
 
Op het traject Hilversum - Almere zullen er 
nieuwe haltes geplaatst worden. Deze bieden 
meer beschutting en meer comfort. Voor meer 
informatie kijkt u op: www.R-net.nl

Lijn 310
Richting Haarlem

Fotografie: Niels Greif

Het bustraject in de regio Haarlem zal 
vanaf 1 mei 2013 uitgebreid worden met 
lijn 310. Voor meer informatie en actuele 
vertrektijden kijkt u op: www.R-net.nl 
 
 
 
 
Reizen met de zekerheid van 
      en

alleen tekst, met groot aflopend beeld en 
tekst of met klein beeld en tekst. 

Het werken met de postersjablonen wordt 
in detail beschreven in bijlage 2.10.

2.14
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2.7  Lijnennetkaart  
 
Om het groeiende netwerk van R-net 
lijnen zichtbaar te maken is de R-net 
lijnennetkaart een belangrijk hulpmiddel. 
De kaart is te vergelijken met de 
spoornetkaart van Nederland, of kaart 
van London Underground, waarbij op 
een geografisch niet correcte kaart 
verbindingen en aansluitingen van het 
netwerk zo zijn aangegeven dat het 
zichtbaar en voorstelbaar wordt hoe een 
reis binnen het netwerk gemaakt kan 
worden.
 
Naast de R-net bus-, tram- , metro- 
en treinlijnen toont de kaart ook 
de aansluiting van het R-net op het 
hoofdspoornet.

De R-net lijnennetkaart is inzichtelijk 
doordat: 

•		de	kaart	een	abstracte	weergave	is	van	
de werkelijkheid

•		bewust	enkele	afwijkingen	van	de	
werkelijkheid zijn toegepast, zoals 
vergrote weergave van stadscentra

•		lijnen	in	het	netwerk	alleen	onder	0,	45	
of 90 graden zijn getekend

•		kleurcodes	voor	modaliteiten	worden	
gebruikt

•		alleen	eindpunten,	beginpunten	en	
overstapstations worden weergegeven

Bij de benaming wordt bij 
overstapstations met de trein de naam 
van het treinstation gebruikt, bij haltes 
in grote steden de naam van de halte 
zelf (Marnixstraat), terwijl de naam van 
de stad zelf apart wordt afgebeeld, en 
bij haltes in kleinere plaatsen alleen de 
plaatsnaam, met uitzondering van enkele 
belangrijke bestemmingen (Tergooi 
Ziekenhuis).

Een specificatie van de in de kaart 
gebruikte kleuren en symbolen is te 
vinden in bijlage 2.11.

* Indien meerdere lijnen langs een bepaalde halte rijden en tenminste 2 van deze lijnen hier stoppen, is een haltemarkering op de kaart opgenomen. In sommige gevallen kan het zijn dat een aangeduide lijn wel langs dit punt rijdt, maar hier niet daadwerkelijk halteert.

Vleuten

Station centrum 
west

Nieuwegein 
Zuid

IJsselstein
Zuid

Zoetermeer

Utrecht

Den Haag

Leiden

Voorhout

Hellevoetsluis

Spijkenisse

Berkel en Rodenrijs

Rijnland ziekenhuis

Dordrecht

Geldermalsen

Schiedam

Gouda

Rotterdam

Dirksland

Katwijk

Noordwijk

N59 Schaapsweg

Hoek van Holland

Aalsmeer

Uithoorn
Kudelstaart

Sassenheim

Breukelen Alphen a/d Rijn 

Lisse

Wilnis

Vinkeveen

De Uithof 

Leiden
Lammenschans

Leimuiden

De Meern

Zeist

Bilthoven

Driebergen-
Zeist

Bunnik

Zuidplein

Blaak

Alexander

Laan van NOI

Bodegraven

Sliedrecht

Hardinxveld-
Giessendam

Gorinchem

Leerdam

Boskoop

Waddinxveen

Arkel

Beesd

Woerden

Schoonhoven

Zoeterwoude

Houten

Maarssen

Wijk bij Duurstede

Doorn

Amersfoort

Den Haag HS

Purmerend

Hoorn 

Amstelveen
Hoofddorp 

Haarlem 

Alkmaar

Hilversum 

Lelystad

Amsterdam

Almere

Overwhere 

Zaandam 

Schiphol 

Sloterdijk 

Kogerveld 

Oostzaan

Bijlmer ArenA 

Poort 

Centrum 

Bussum 

Parkwijk 

Naarden

Tergooi
Ziekenhuis

Sportpark 

Holendrecht 

Amstel 

Centraal 

Schouw

Buikslotermeerplein

Muiden

Diemerknoop

Nieuw Vennep

Schiphol Noord

Amstelveenseweg
Riekerpolder

Huizen

Blaricum

De Rijp

Delftplein Broek in Waterland

Edam

Marken

Monnickendam

Uithoorn

M.L.
Kingweg

Schipholweg

Vijfhuizen

De Hoek

Almere-Haven

’t Oor

Passage

De Vlinder

Tramplein

Volendam

Korenstraat

Oosthuizen

Centrum
Tempeliers-

straat

Buiten 

Beverwijk 

Uitgeest 

IJburg

IJmuiden

Zandvoort

Schiphol-Oost

Spaarne
ZiekenhuisHillegom Zuid 

Zaanstad

Landsmeer

Zaans
Medisch Centrum

Ilpendam

Middenbeemster

Spaarnwoude 

WijdewormerZaanse
Schans

Heemstede

Oudekerk
a/d Amstel

Legenda

Land

Water

Stedelijk gebied

Trein

Metro/ R-net trein

Buslijn R-net

Tram R-net

Eindpunt metro R-net

Eindpunt tram R-net

Xyz

Xyz

Beginpunt / eindpunt / 
overstaphalte

Treinstation

Plaatsnaam

Haltenaam

Overstapstation 
R-net / trein

Lijnnummers bus

Lijnnummers metro

101

M50

R-net lijnenkaart 2015

Concept 2015-06_Kaart 29
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met lijnnummers

Kleur

Lichtgroen
(land)

Lichtblauw
(water)

Cremewit
(bebouwing)

R-net Rood
(metrolijn, 
knooppunt,
halte)

Blauw
(tramlijn)

Grijs
(spoorlijn)

Drukwerk en print (2D)

PMS CMYK

566 C

656 C 

Warm grey 1C

151 C 

485 C

7462 C

Cool grey 10C

Black

C 14%

M 0%

Y 10%

K 0%

C 14%

M 3%

Y 0%

K 0%

C 0%

M 2%

Y 3%

K 6%

C 0%

M 45%

Y 100%

K 0%

C 0%

M 100%

Y 100%

K 0%

C 100%

M 65%

Y 0%

K 10%

C 0%

M 0%

Y 0%

K 68%

C 0%

M 0%

Y 0%

K 100%

Oranje
(buslijn)

Zwart

Kleurtabel netwerkkaart

* Indien meerdere lijnen langs een bepaalde halte rijden en tenminste 2 van deze lijnen hier stoppen, is een haltemarkering op de kaart opgenomen. In sommige gevallen kan het zijn dat een aangeduide lijn wel langs dit punt rijdt, maar hier niet daadwerkelijk halteert.

Vleuten

Station centrum 
west

Nieuwegein 
Zuid

IJsselstein
Zuid

Zoetermeer

Utrecht

Den Haag

Leiden

Voorhout

Hellevoetsluis

Spijkenisse

Berkel en Rodenrijs

Rijnland ziekenhuis

Dordrecht

Geldermalsen

Schiedam

Gouda

Rotterdam

Dirksland

Katwijk

Noordwijk

N59 Schaapsweg

Hoek van Holland

Aalsmeer

Uithoorn
Kudelstaart

Sassenheim

Breukelen Alphen a/d Rijn 

Lisse

Wilnis

Vinkeveen

De Uithof 

Leiden
Lammenschans

Leimuiden

De Meern

Zeist

Bilthoven

Driebergen-
Zeist

Bunnik

Zuidplein

Blaak

Alexander

Laan van NOI

Bodegraven

Sliedrecht

Hardinxveld-
Giessendam

Gorinchem

Leerdam

Boskoop

Waddinxveen

Arkel

Beesd

Woerden

Schoonhoven

Zoeterwoude

Houten

Maarssen

Wijk bij Duurstede

Doorn

Amersfoort

Den Haag HS

Purmerend

Hoorn 

Amstelveen
Hoofddorp 

Haarlem 

Alkmaar

Hilversum 

Lelystad

Amsterdam

Almere

Overwhere 

Zaandam 

Schiphol 

Sloterdijk 

Kogerveld 

Oostzaan

Bijlmer ArenA 

Poort 

Centrum 

Bussum 

Parkwijk 

Naarden

Tergooi
Ziekenhuis

Sportpark 

Holendrecht 

Amstel 

Centraal 

Schouw

Buikslotermeerplein

Muiden

Diemerknoop

Nieuw Vennep

Schiphol Noord

Amstelveenseweg
Riekerpolder

Huizen

Blaricum

De Rijp

Delftplein Broek in Waterland

Edam

Marken

Monnickendam

Uithoorn

M.L.
Kingweg

Schipholweg

Vijfhuizen

De Hoek

Almere-Haven

’t Oor

Passage

De Vlinder

Tramplein

Volendam

Korenstraat

Oosthuizen

Centrum
Tempeliers-

straat

Buiten 

Beverwijk 

Uitgeest 

IJburg

IJmuiden

Zandvoort

Schiphol-Oost

Spaarne
ZiekenhuisHillegom Zuid 

Zaanstad

Landsmeer

Zaans
Medisch Centrum

Ilpendam

Middenbeemster

Spaarnwoude 

300

300

300

300

300 300
300

310

310310

310 310

322 322

322
322

327 327

328

328

328

328

327

327

395

395

398

395
398

398

398

398

391

392 391
392

392394

394
394

301
301

301

301

301

301

304

304

304

306
306
376

306

306

306

307

307

307

308

308

308

394
391 392

315

315

312

312

312

312

314

314

314

314

317

317

316

316

316

316

371

371

372 373374375

375

375

375

375

376

376

376

376

376

377

377

377

377

377

378

378

378

378

378

379378

379

379

379

379

320

320

320

320

320

320

328

328

314

395

340

340

340

340

340

340

340

309

309

309

309

346

346

346

346 346

356

356

356

356356

315
319

319

319

379

379

375

395391

391

309

308

400

400

400

WijdewormerZaanse
Schans

Heemstede

Oudekerk
a/d Amstel

Legenda

Land

Water

Stedelijk gebied

Trein

Metro/ R-net trein

Buslijn R-net

Tram R-net

Eindpunt metro R-net

Eindpunt tram R-net

Xyz

Xyz

Beginpunt / eindpunt / 
overstaphalte

Treinstation

Plaatsnaam

Haltenaam

Overstapstation 
R-net / trein

Lijnnummers bus

Lijnnummers metro

101

M50

R-net lijnenkaart 2015
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* Indien meerdere lijnen langs een bepaalde halte rijden en tenminste 2 van deze lijnen hier stoppen, is een haltemarkering op de kaart opgenomen. In sommige gevallen kan het zijn dat een aangeduide lijn wel langs dit punt rijdt, maar hier niet daadwerkelijk halteert.

Vleuten

Station centrum 
west

Nieuwegein 
Zuid

IJsselstein
Zuid

Zoetermeer

Utrecht

Den Haag

Leiden

Voorhout

Hellevoetsluis

Spijkenisse

Berkel en Rodenrijs

Rijnland ziekenhuis

Dordrecht

Geldermalsen

Schiedam

Gouda

Rotterdam

Dirksland

Katwijk

Noordwijk

N59 Schaapsweg

Hoek van Holland

Aalsmeer

Uithoorn
Kudelstaart

Sassenheim

Breukelen Alphen a/d Rijn 

Lisse

Wilnis

Vinkeveen

De Uithof 

Leiden
Lammenschans

Leimuiden

De Meern

Zeist

Bilthoven

Driebergen-
Zeist

Bunnik

Zuidplein

Blaak

Alexander

Laan van NOI

Bodegraven

Sliedrecht

Hardinxveld-
Giessendam

Gorinchem

Leerdam

Boskoop

Waddinxveen

Arkel

Beesd

Woerden

Schoonhoven

Zoeterwoude

Houten

Maarssen

Wijk bij Duurstede

Doorn

Amersfoort

Den Haag HS

Purmerend

Hoorn 

Amstelveen
Hoofddorp 

Haarlem 

Alkmaar

Hilversum 

Lelystad

Amsterdam

Almere

Overwhere 

Zaandam 

Schiphol 

Sloterdijk 

Kogerveld 

Oostzaan

Bijlmer ArenA 

Poort 

Centrum 

Bussum 

Parkwijk 

Naarden

Tergooi
Ziekenhuis

Sportpark 

Holendrecht 

Amstel 

Centraal 

Schouw

Buikslotermeerplein

Muiden

Diemerknoop

Nieuw Vennep

Schiphol Noord

Amstelveenseweg
Riekerpolder

Huizen

Blaricum

De Rijp

Delftplein Broek in Waterland

Edam

Marken

Monnickendam

Uithoorn

M.L.
Kingweg

Schipholweg

Vijfhuizen

De Hoek

Almere-Haven

’t Oor

Passage

De Vlinder

Tramplein

Volendam

Korenstraat

Oosthuizen

Centrum
Tempeliers-

straat

Buiten 

Beverwijk 

Uitgeest 

IJburg

IJmuiden

Zandvoort

Schiphol-Oost

Spaarne
ZiekenhuisHillegom Zuid 

Zaanstad

Landsmeer

Zaans
Medisch Centrum

Ilpendam

Middenbeemster

Spaarnwoude 

300

300

300

300

300 300
300

310

310310

310 310

322 322

322
322

327 327

328

328

328

328

327

327

395

395

398

395
398

398

398

398

391

392 391
392

392394

394
394

301
301

301

301

301

301

304

304

304

306
306
376

306

306

306

307

307

307

308

308

308

394
391 392

315

315

312

312

312

312

314

314

314

314

317

317

316

316

316

316

371

371

372 373374375

375

375

375

375

376

376

376

376

376

377

377

377

377

377

378

378

378

378

378

379378

379

379

379

379

320

320

320

320

320

320

328

328

314

395

340

340

340

340

340

340

340

309

309

309

309

346

346

346

346 346

356

356

356

356356

315
319

319

319

379

379

375

395391

391

309

308

400

400

400

WijdewormerZaanse
Schans

Heemstede

Oudekerk
a/d Amstel

Legenda

Land

Water

Stedelijk gebied

Trein

Metro/ R-net trein

Buslijn R-net

Tram R-net

Eindpunt metro R-net

Eindpunt tram R-net

Xyz

Xyz

Beginpunt / eindpunt / 
overstaphalte

Treinstation

Plaatsnaam

Haltenaam

Overstapstation 
R-net / trein

Lijnnummers bus

Lijnnummers metro

101
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Links:
infokast voor stadse omgeving 
met omgevingsplattegrond 
(links)  
infokast voor landelijke 
omgeving (rechts)

Linksonder:
infokast indeling bij twee 
panelen de plattegronden 
en algemene info (links) 
vertrekstaten en algemene 
info (rechts)

+

2.8  Informatieposter

Er zijn informatieposters ontwikkeld die 
gebruikt kunnen worden in abri’s.

Voor de R-net informatieposter is een lay-
out voor het extra grote informatiepaneel 
van de R-net abri, met zichtmaat 1250 x 
1000 mm, en voor de in standaard abri’s 
veel voorkomende zichtmaat 1025 x 1110 
mm beschikbaar. Hiermee kan bij haltes 
waar nog geen R-net abri is geplaatst toch 
al wel een R-net informatiepaneel worden 
geplaatst.

Specificaties van de informatieposters 
zijn opgenomen in bijlage 2.12.

De opmaak van haltenamen moet gelijk 
zijn op de infomatieposter (print) en de 
abri zelf (zeefdruk op metaal). De opmaak 
is daarom nauwkeurig vastgelegd, zie 
bijlage 2.13.

Boven:
infokast voor stadse omgeving 
met omgevingsplattegrond

Grote markt 

Grote markt 

Schipholweg

Grote markt 

2.20



2.22 2.23R-net pictogrammen

2.9  Pictogrammen

Om R-net reizigers overal op dezelfde 
manier te informeren en de weg te wijzen 
worden op materieel en op statische en 
dynamische reisinformatie consequent 
dezelfde pictogrammen toegepast. 

De R-net pictogrammen zijn voor een deel 
geselecteerd uit bestaande pictogrammen 
en voor een deel speciaal ontworpen. De 
serie omvat o.a. pictogrammen voor bus, 
tram, metro, trein en veer, voor in- en 
uitgang, lift, richtingpijlen en speciale 
reizigersgroepen als mindervaliden 
en reizigers met een kinderwagen en 
pictogrammen bij huisregels. De reeks 
kan naar behoefte worden uitgebreid.

Op materieel worden de pictogrammen 
toegepast op een cirkelvormig vlak, 
zie paragraaf 3.2.11, en op statische en 
dynamische reisinformatie in een vierkant 
of rechthoekig kader. Zie bijlage 2.14.

zwangere vrouw

bus

lift

uitgang

slecht ter been

metro

fiets

cameratoezicht

slecht ter been 
(alt.)

tram

fietsenstalling

Wi-Fi

mindervalide

trein

OV-chipkaart

kinderwagen

veer

OV-chipkaart

voetganger

gepast betalen

verboden 
toegang

verboden voor 
fietsen

230 volt 
aansluiting

honden 
aangelijnd

richtingpijl

volume laag geen eten/ 
drinken

geen voeten op 
bank

geen 
rolschaatsen/ 
skateboards

bagage in rek

afval in afvalbak

vervoersbewijs 
tonen aan 
medewerker



2.24 2.25R-net pictogrammen op deuren

mindervalide slecht ter been kinderwagen zwangere vrouw

cameratoezicht

wi-fi

ov-chipkaart voetganger fiets richtingpijl

slecht ter been mindervalide verboden toegang

instapregime na 21.00 uur
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