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rijrichting

3.1  Inleiding 3D toepassingen

Het materieel en de haltes van R-net zijn 
steeds meer zichtbaar in het straatbeeld 
en dragen het netwerk uit. Daarom is 
de eenduidigheid en kwaliteit van de 
R-net productformule zo belangrijk. Als 
reizigers het hebben over de herkenbare 
vormgeving van R-net hebben ze het ook 
vooral over de haltes en de voertuigen.

De kleur R-net Rood en het logo zijn 
exclusief bedoeld voor de branding van 
R-net. In aanvulling daarop worden 
grijstinten, zilver en blauw gebruikt. Deze 
kleuren kunnen ook worden gebruikt voor 
‘neutrale’ dus niet specifiek voor R-net 
bedoelde objecten.

De toepassing van de kleur R-net Rood 
op objecten is heel gedoseerd. Het rood 
wordt voornamelijk toegepast op vlakken 
‘dwars op de rijrichting’, dus op de 
voor- en achterzijde van materieel en op 
vlakken van abri en DRIS die dwars op het 
perron staan. Hierdoor wordt een goede 
zichtbaarheid en herkenbaarheid in de 
rijrichting bereikt. De overgang van rood 
naar grijs wordt niet met een scherpe 
kleurscheiding op een hoek uitgevoerd, 
maar met een kleine ‘omgezette rand’. 
Voor het exterieur van materieel, de 
hanenkam van abri’s en de klokpanelen 
van DRIS is de toepassing van R-net Rood 
als brandingkleur het meest bepalend; dit 
moet in die toepassingen de Akzo Nobel 

Colormap 410 E51 zijn. 

De toepassing van het R-net logo is 
volgens het schema op pagina 1.8 van 
hoofdstuk 1. De illustratieve elementen 
lijnennetpatroon en stippenpatroon 
worden ook op objecten toegepast, 
b.v. op het exterieur van voertuigen, de 
bekledingsstof van stoelen en op glazen 
wanden en daken van abri’s en glazen 
separées in materieel.

In de haltes en het materieel wordt 
de kwaliteit van R-net voor reizigers 
zichtbaar en tastbaar. Reizigers moeten 
zich veilig en prettig voelen, comfortabel 
kunnen wachten en reizen en goed 
geïnformeerd worden. Dit betekent dat 
haltes en materieel niet alleen aan puur 
functionele eisen moeten voldoen maar 
ook wat betreft vormgeving en uitstraling 
de kwaliteit van R-net moeten uitstralen.

Alle objecten op haltes en knooppunten 
zijn gebaseerd op het maatsysteem, zie 
pagina 1.20 en 1.21 van hoofdstuk 1.

1  Deze kleur is de echte R-net Rood; Ral en NCS 

kleuren zijn een benadering, zie ook pagina 1.17.
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3.2  R-net materieel
 
Algemeen materieel 
 
De treinen, metro’s, trams en bussen 
zijn het meest zichtbare visitekaartje van 
het netwerk. In lijn met de monolitische 
branding worden alle voertuigen: bus, 
tram, metro en trein uitgevoerd met 
dezelfde kleuren, met R-net Rood op de 
voor-, achter en bovenzijde en R-net Grijs 
op de zijkanten.  
 
Het interieur van het materieel is de 
ruimte waar reizigers naar verwachting 
het langste zullen verblijven; om reizigers 
zich prettig te laten voelen moet het 
interieur een aangename, opgeruimde en 
rustgevende indruk geven. Ook een goede 
informatievoorziening aan de reiziger 
is belangrijk, in de vorm van statische 
en dynamische reisinformatie. Om de 
ketenintegratie te bevorderen wordt 
daarbij aansluit- en overstapinformatie 
geboden.
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Exterieur  
 
R-net materieel wordt uitgevoerd in 
R-net Rood en R-net Grijs, waarbij 
de scheiding tussen de twee kleuren 
zoveel mogelijk langs in de carrosserie 
bestaande deellijnen of scheidingen 
loopt. De voor-, achter- en bovenzijde 
zijn rood, de zijvlakken grijs. Voor rollend 
materieel met veel deuren, zoals trams, 
metrostellen en treinen kunnen de deuren 
ook in R-net Rood worden uitgevoerd, om 
ze beter te laten opvallen over de lengte 
van het voertuig.

Op het rood-grijze exterieur wordt 
bestickering aangebracht die bestaat uit 
de volgende elementen:
- Lijnen- en stippenpatroon
- R-net logo
- Pay-off met naam vervoerder
- Logo vervoerder
- Pictogrammen
- Voertuignummers
- Eventuele informatie vervoerder

De bestickering wordt aangepast 
aan de rijrichting van het voertuig, 
om deze te benadrukken. Op bussen 
wordt de bestickering op de linker- en 
rechterzijkant gespiegeld; bij tram-, metro- 
en treinstellen die in twee richtingen 
kunnen rijden wordt de bestickering zo 
geplaatst dat de beide koppen ‘vooruit’ 
kunnen rijden.

De kleuren van de bestickering zijn 
gedefinieerd in standaard foliekleuren; 
indien gewenst is de bestickering ook aan 
te brengen in de vorm van een volledig 
vlak, met geprint patroon. Dit wordt b.v. 
bij metrostellen toegepast.

Het lijnen- en stippenpatroon wordt in 
principe in één maat toegepast; hierdoor 
zijn de folie-stickers uitwisselbaar. 
Het R-net logo wordt in een beperkt 
aantal standaard maten gebruikt, in een 
kleurstelling met twee tinten grijs voor 
toepassing op R-net Grijs, en in één tint 
grijs voor toepassing op R-net Rood. 

De pay-off wordt in een linker- of 
rechterversie gebruikt, waarbij de twee 
regels tekst resp. rechts- of links zijn 
uitgelijnd.
 
De pictogrammen worden op het exterieur 
toegepast om b.v. het instapregime aan 
te geven, of voorzieningen als Wifi of 
cameratoezicht aan te duiden.

patroon C

patroon A

patroon B 

onderdelen 
bestickering bus 

links: patroon A, B en C.

uiterst links: pay-off 
met vervoerdersnaam, 
links- en rechtslijnend.
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elementen van het R-net 
interieur  
1  overzicht R-net interieur
2  lichte plafondbekleding,  

rode stastangen
3  R-net minder validen 

zitplaats bekledingsstof 
4 R-net bekledingsstof
5 vloerbedekking

1 5

3

2

4

Interieur

Materialen en kleuren
De functionele eisen aan het interieur 
worden in het programma van eisen en 
in de bestekken voor de verschillende 
voertuigen omschreven. In dit handboek 
worden alleen de toe te passen materialen 
en kleuren aangegeven. Het interieur 
moet duidelijk en herkenbaar bij de 
R-net productformule aansluiten. Uit de 
standaard opties van carrosseriebouwers 
zullen de meest geschikte kleuren voor 
wanden, plafond etc. moeten worden 
gekozen. Het interieur moet een strakke 
maar niet te koele uitstraling krijgen. Dat 
kan op basis van warme grijstinten. Voor 
kleuraccenten dienen de kleuren uit het 
R-net kleursysteem te worden gebruikt, 
b.v. rood, oranje of blauw.
 
Wanneer met stof beklede stoelen 
worden geplaatst dient de R-net stof met 
stippenpatroon te worden toegepast. 
Deze stof is in verschillende kwaliteiten, 
o.a. ook geschikt voor rail-toepassingen, 
beschikbaar, zie bijlage 3.5. Voor de 
minder validen zitplaats is er een stof met 
aangepast dessin.
 
Voor het onderscheid tussen 1e en 2e 
klas interieurs in b.v. een trein kan 
voor de 1e klas, in afwijking van de 
R-net stof, gekozen worden voor een 
onderscheidende bekleding, b.v. met 
zwart leer.

Stastangen en handgrepen dienen een 
opvallende contrasterende kleur te 
hebben, R-net Rood, of uitgevoerd te 
worden in RVS of aluminiumkleur.
 
Voor de vloerbedekking moet uit 
de geschikte materialen een versie 
gekozen worden die aansluit op het 
R-net kleurpalet. Voor b.v. bussen is een 
dergelijke vloerbedekking gespecificeerd, 
zie bijlage 3.5.

Informatie in het interieur
Informatievoorziening in het voertuig is 
voor reizigers belangrijk. In de voertuigen 
kan statische informatie over de reis in 
de vorm van een routestrip aanwezig 
zijn, zie bijlage 3.6, en bij voorkeur ook 
dynamische informatie met actuele 
verwachte aankomsttijden en informatie 
over aansluitingen op knooppunten, zie 
bijlage 3.7.

Algemene informatie en informatie over 
huisregels wordt weergegeven m.b.v. 
pictogrammen; hiervoor dienen de 
R-net pictogrammen te worden gebruikt 
die in paragraaf 2.9 en bijlage 2.15 zijn 
beschreven. Afzonderlijke pictogrammen 
kunnen als ronde sticker op de wand of 
op de ruit worden geplakt, of in een serie 
worden toegepast, b.v. boven de voorruit 
van een bus of tram of op dwarsschotten. 
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Voor deze gecombineerde pictogram 
stickers zijn drie kleurstellingen mogelijk, 
te kiezen in aansluiting op de kleur van 
de ondergrond. De uitvoering wordt 
gedetailleerd beschreven in bijlage 3.8.

Beeldschermen in de bus: 
actuele reisinformatie, algemene 
informatie, informatie over 
overstapmogelijkheden en 
aansluitingen

Halte

Amsterdam Centraal

Aankomst eindbestemming:

Aankomst

Eerstvolgende haltes
16:45

Sneeuwbalstraat 16:58
17:01
17:04

Mosplein

17:08

17:10

Prins Hendrikkade
IJtunnel

• Volgende halte Sneeuwbalstraat

Werkzaamheden A1

Op donderdag 30-09-2014 
zal buslijn 300 de hele dag
niet rijden wegens 
werkzaamheden op de A1.

Voor meer info zie:
www.R-net.nu

16:45

• Volgende halte Sneeuwbalstraat

R-net wenst u een prettige reis 16:45

Bus

• Volgende halte Sneeuwbalstraat

Richting Vertrek

17:07 Aankomst Sneeuwbalstraat

Overstap bus

17:05

91 Zaanse Schans 17:11
17:13
17:19

Zaandam Station
Zaandam Station

92
94

Vertrek

• Volgende halte Sneeuwbalstraat

Naar Spoor

17:15 Aankomst Amsterdam Centraal

Overstap Trein 1/2

17:05

17:17+4 Uitgeest 7
11

5
15a

10
8
2

Enkhuizen
Nijmegen
Rotterdam Centraal
Amersfoort Schoth.
Schagen
Uitgeest

17:20 
17:23 
17:26 
17:27 
17:27+30 
17:27 

Vertrek

• Volgende halte Sneeuwbalstraat

Naar Spoor

17:15 Aankomst Amsterdam Centraal

Overstap Trein 1/2

17:05

17:17+4 Uitgeest 7
11

5
15a

10
8
2

Enkhuizen
Nijmegen
Rotterdam Centraal
Amersfoort Schoth.
Schagen
Uitgeest

17:20 
17:23 
17:26 
17:27 
17:27+30 
17:27 

Overstap Bus

Bus

• Volgende halte Sneeuwbalstraat

17:15 Aankomst Amsterdam Centraal 17:05

18 21 32 33 34 42

43 48 91 92 93 94

100 104 106 107 108 110

111 112 114 115 116 117

118 142 170 172 173

Tram

Metro

• Volgende halte Sneeuwbalstraat

17:15 Aankomst Amsterdam Centraal

Overstap Tram of Metro

17:05

1 2 4

M51 M53 M54

5 9 13

16 17 24 25 26

Tiorent aboria doluptam, uc offic te repudigent.

Geldig vervoers-
bewijs verplicht

Met gepast 
geld betalen

Niet eten, 
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Geen skeelers, 
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pictogrammen interieur,  
huisregelstickers  
(op schaal)
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12,7 meter Scania CK UB

13 meter Volvo (Arriva)

15 meter Volvo 8700

18 meter gelede Citaro 

Evobus

3.2.1  R-net Bus

R-net bussen vallen op in het straatbeeld 
door de felrode voor- en achterkant 
en ingetogen zijkanten met de R-net 
bestickering. De kleur R-net Rood op het 
busexterieur moet de originele kleur Akzo 
Nobel Solid 410 E51 zijn. De kleurscheiding 
tussen rood en donkergrijs loopt zoveel 
mogelijk langs in de carrosserie bestaande 
deellijnen of scheidingen.
 
Voor ruim 10 bustypen is een 
gedetailleerd ontwerp voor het exterieur 
gemaakt, zie bijlage 3.1. In deze 
ontwerpen is de invulling van R-net 
Rood en R-net Grijs aangegeven, en de 
positie van lijnen- en stippenpatronen, 
R-net logo’s en pictogrammen en 
voertuignummers. Van al deze standaard 
elementen zijn werkbestanden 
beschikbaar. 
 
Voor nieuwe of afwijkende bustypen kan 
een aangepast ontwerp worden gemaakt.
 
Aan beide zijkanten van de bus wordt 
de pay-off met de vervoerdersnaam 
aangebracht; op de eerste deur, de 
instapdeur, is het vervoerderslogo 
nog een keer groot aangebracht. 
Pictogrammen over het instapregime en 
de voorzieningen voor instappen met 
kinderwagens of rolstoelen worden op de 
deuren geplakt; op de voorzijde worden 
de verplichte blauwe pictogrammen 

toegepast.
 
Op de achterzijde wordt het R-net logo 
geplaatst.
 
Het interieur van bussen wordt 
uitgevoerd zoals in paragraaf 3.2.1.2 en 
bijlage 3.5 t/m 3.8 beschreven.

7732

scania 12 m mercedes Benz 18 m
niet op schaal!

7732

arriva volvo 13m volvo 8700 15 m

niet op schaal!

7732

scania 12 m mercedes Benz 18 m
niet op schaal!

7732

arriva volvo 13m volvo 8700 15 m

niet op schaal! 7732

scania 12 m mercedes Benz 18 m
niet op schaal!

7732

arriva volvo 13m volvo 8700 15 m

niet op schaal!

7732

scania 12 m mercedes Benz 18 m
niet op schaal!

7732

arriva volvo 13m volvo 8700 15 m

niet op schaal!

1  Deze kleur is de echte R-net Rood; Ral en NCS 

kleuren zijn een benadering, zie ook pagina 1.17.
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3.2.2  R-net Tram 

R-net trams hebben net als de bussen een 
felrode voor- en achterkant en ingetogen 
zijkanten met de R-net bestickering. Om 
de deuren in de lengte van de tram goed 
te laten opvallen zijn de deuren zelf ook 
R-net Rood, of voorzien van een R-net 
rode bies. De kleur R-net Rood op het 
exterieur moet de originele kleur Akzo 
Nobel Solid 410 E51 zijn. De kleurscheiding 
tussen rood en donkergrijs loopt zoveel 
mogelijk langs in de carrosserie bestaande 
deellijnen of scheidingen.
 
Voor Siemens Combino en Siemens Avenio 
zijn gedetailleerde ontwerpen gemaakt, 
zie bijlage 3.2. In deze ontwerpen is de 
invulling van R-net Rood en R-net Grijs 
aangegeven, en de positie van lijnen- 
en stippenpatronen, R-net logo’s en 
pictogrammen en voertuignummers. 
Van al deze standaard elementen zijn 
werkbestanden beschikbaar.
 
Voor nieuwe of afwijkende tramtypen kan 
een aangepast ontwerp worden gemaakt.

Over de lengte van de tram wordt 
aan beide zijden twee keer de pay-off 
met vervoerdersnaam toegepast; de 
bestickering is zo geplaatst dat de tram in 
beide richtingen kan rijden.
 
Op de deuren van de tram worden stickers 
aangebracht waarop met behulp van 

pictogrammen het instapregime wordt 
aangegeven.
 
Het interieur wordt uitgevoerd zoals in 
paragraaf 3.2.1.2 en bijlage 3.5 t/m 3.8 
beschreven; van de R-net stof is een versie 
die voldoet aan de brandveiligheidseisen 
voor trams beschikbaar.

1  Deze kleur is de echte R-net Rood; Ral en NCS 

kleuren zijn een benadering, zie ook pagina 1.17.
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M54

Alstom M5Metro Amsterdam  •  R-net huisstijl  •  

1 sept 2015

schaal 1:100
3.2.3  R-net Metro 
 
Metro’s van Amsterdam en Rotterdam 
zijn onderdeel van het R-net. Het metro-
materieel krijgt daarom een herkenbaar 
R-net uiterlijk. Om het metromaterieel 
lichter van kleur te maken wordt hier 
naast R-net Rood en R-net Grijs de kleur 
zilver toegepast. In de optimale R-net uit-
voering heeft de metro net als R-net bus 
en tram een donkergrijs zijvlak, met aan 
de bovenzijde een doorlopende zilveren 
rand. De kleur R-net Rood komt over de 
hele lengte van de metrotrein terug als 
accentkleur voor de deuren.  
 
De kleur R-net Rood op het exterieur 
moet de originele kleur Akzo Nobel Solid 
410 E51 zijn. De kleurscheiding tussen 
rood, donkergrijs en zilver loopt zoveel 
mogelijk langs in de carrosserie bestaan-
de deellijnen of scheidingen. 
Op de zijwanden van de metro is het R-net 
lijnen- en stippenpatroon aangebracht, 
met het R-net logo en de pay-off. 
 
Voor het Amsterdamse Alstom M5 ma-
terieel is een afwijkende kleurstelling 

toegepast, omdat dit materieel al bij 
de invoering van R-net was besteld. De 
metro is hierbij in zilver, zwart en R-net 
Rood uitgevoerd. Vanwege de lichte on-
dergrond zijn hiervoor de kleuren van de 
bestickering aangepast. 
 
De bestickering kan worden uitgevoerd 
als snijplot uit folie, zoals bij bus en tram, 
of als print op een groot transparant 
vlak. Voor beide uitvoeringen zijn werk-
bestanden voor de standaard elementen 
beschikbaar. De bestickering wordt over 
de lengte van een metrotrein op de eerste 
bakken naar voren en op de laatste naar 
achteren gericht aangebracht, zodat de 
metro er in beide rijrichtingen dynamisch 
uitziet. 
 
Het interieur van de metro wordt uitge-
voerd zoals in paragraaf 3.2.1.2 en bijlage 
3.5 t/m 3.8 beschreven. Het metro-exterieur 
is in detail weergegeven in bijlage 3.3.

M54

Alstom M5Metro Amsterdam  •  R-net huisstijl  •  

1 sept 2015

schaal 1:100

M54

Concept 2Metro Amsterdam  •  R-net huisstijl  •  

23 april 2015

schaal 1:100

schaal 1:100

isolatorwegM50

Metro Amsterdam  •  R-net huisstijl  •  M4

27  oktober 2015

schaal 1:100

isolatorwegM50

Metro Amsterdam  •  R-net huisstijl  •  M4

27  oktober 2015

1  Deze kleur is de echte R-net Rood; Ral en NCS 

kleuren zijn een benadering, zie ook pagina 1.17.

Boven: 
M4 aangepaste 
kleurstelling

Midden: 
M5 oorspronkelijke  
R-net kleurstelling

Onder: 
M5 aangepaste 
kleurstelling
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3.2.4  R-net Trein
 
Enkele regionale spoorlijnen maken deel 
uit van het R-net netwerk. Op deze lijnen 
rijden treinen die in R-net huisstijl zijn 
uitgevoerd. Het exterieur is net als het 
overige R-net materieel in de kleuren 
R-net Rood en R-net Grijs gespoten. De 
kleur rood wordt niet alleen op de koppen 
en langs de dakrand gebruikt, maar ook 
als accentkleur op alle (passagiers-) 
deuren. Deze vallen daardoor beter op. 
De deellijnen tussen rood en grijs worden 
zoveel mogelijk op ‘natuurlijke’ lijnen in 
de carrosserie gelegd. De kleur R-net Rood 
op het exterieur moet de originele kleur 
Akzo Nobel Solid 410 E51 zijn.
 
Voor de Stadler Flirt die op de lijn Alphen 
– Gouda gaat rijden is een gedetailleerd 
ontwerp gemaakt voor het exterieur, zie 
bijlage 3.4. Hierbij is rondom de ramen 
een zwarte band op het donkergrijs 
toegevoegd, om eenheid te brengen in 
de trein met hoog- en laaggeplaatste 
ramen. Het grote vlak net achter de kop, 

waar zich de machinekamer bevindt, is 
gevuld met een tot 200% uitvergroot 
R-net lijnen- en stippenpatroon. In het 
zijvlak onder de ramen zijn twee lijnen- 
en stippenpatronen op de normale maat 
geplaatst. De R-net logo’s en pay-off 
zijn zo gepositioneerd dat ze ook bij 
geopende deuren zichtbaar blijven. 
Het eersteklas compartiment wordt 
gemarkeerd door een lichtgrijze balk. De 
klasseaanduiding en de pictogrammen 
voor wifi en cameratoezicht zijn geplaatst 
tussen de ramen. De pictogrammen zijn 
vergroot tot 150% om ze te laten passen 
bij de afmeting van de trein. Van al deze 
standaard elementen zijn werkbestanden 
beschikbaar.

Voor nieuwe of afwijkende treintypen kan 
een ontwerp worden gemaakt.
In het interieur wordt met pictogrammen 
informatie gegeven over de huisregels 
en over allerlei voorzieningen. Deze 
aanduidingen moeten voldoen aan de 
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1  Deze kleur is de echte R-net Rood; Ral en NCS 

kleuren zijn een benadering, zie ook pagina 1.17.
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internationale normen hiervoor, de TSI 
en ISO 7010. Voor de Stadler Flirt is een 
stickerplan gemaakt in R-net huisstijl dat 
hieraan voldoet.

In het interieur zijn 1e en 2e klas 
compartiment van elkaar gescheiden 
door een glazen wand; voor deze 
wand is een bedrukking met het R-net 
lijnennetpatroon ontworpen.
De stoelen van de 2e klas worden 
bekleed met de R-net stof in een voor 
treinmaterieel geschikte kwaliteit; voor 
de 1e klas kan een onderscheidende 
bekleding met b.v zwart leer worden 
gebruikt.

De beschijving van deze 
interieurelementen is te vinden in 
paragraaf 3.2.1.2 en bijlagen 3.5 t/m 3.8.
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3.3      R-net haltes en stations
3.3.1  Algemeen
 
R-net haltes en -stations zijn zichtbaar in 
het straatbeeld. Samen met het rijdende 
materieel vormen ze het visitekaartje van 
R-net. Reizigers beginnen of eindigen hun 
reis hier, of stappen over van de ene lijn 
op de andere. Ze hebben behoefte aan 
comfort, informatie en veiligheid. 

De herkenbaarheid van R-net lijn-haltes 
is belangrijk: omdat R-net bussen niet bij 
alle haltes langs een route stoppen moet 
het direct duidelijk zijn of een reiziger 
te maken heeft met een R-net halte of 
niet. De herkenbaarheid van haltes in het 
hele netwerk betekent dat, onafhankelijk 
van de grenzen van wegbeheerders of 
reclame-exploitanten langs iedere R-net 
lijn alle haltes dezelfde R-net kenmerken 
moeten hebben. De speciaal ontwikkelde 
R-net abri is goed zichtbaar en herkenbaar 
door de R-net Rode hanenkam met 
doorgelicht R-net logo, en ingericht 
met een comfortabele bank, goed 
informatiepaneel en optimale verlichting. 

Bij stations en knooppunten is de R-net 
herkenbaarheid minder belangrijk: het 
is duidelijk dat alle R-net lijnen halteren 
bij een knooppunt. Hier is het vooral de 
kwaliteit van reisinformatie die door 
reizigers wordt gewaardeerd. Omdat 
op knooppunten vaak R-net lijnen en 
andere lijnen en andere modaliteiten 

samenkomen hebben reizigers behoefte 
aan heldere informatie over hun 
aansluitingen, de vertrektijden en 
-locaties. De goede kwaliteit van deze 
informatie is een R-net kwaliteit van 
de knooppunten. De R-net branding 
is dan ook geconcentreerd op de 
reisinformatiedragers. Alleen wanneer op 
knooppunten sprake is van een exclusieve 
R-net halte kan deze halte zelf R-net 
branding krijgen.
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Bij metro- en treinstations is vaak sprake 
van niveauverschillen om sporen over te 
steken en perrons te bereiken. Hierdoor is 
er een scheiding in zones voor de entree, 
de verblijfsrumten, de verbinding naar 
perrons en de perrons zelf. Binnen ProRail 
en NS worden deze zones aangeduid als 
domeinen: het aankomstdomein, het ont-
vangstdomein, de loopverbindingszone, 
het verblijfsdomein, het reisdomein. Bij 
R-net stations zal de R-net branding in 
ieder van deze zones aanwezig moeten 
zijn, verspreid over een aantal inrichtings-
elementen. Dit is een principieel verschil 
met de R-net bushalte, waar alle R-net 
kenmerken geconcentreerd op en rond de 
abri zijn te vinden.

R-net voorzieningen bij haltes 
en stations bestaan behalve uit 
wachtruimtes en informatiedragers 
ook uit fietsparkeervoorzieningen, 
hekwerken, afvalbakken en banken. Alle 
inrichtingselementen worden beschreven 
in paragraaf 3.6.
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3.3.2  Bus- en tramhaltes
 
Voor alle bus- en tramhaltes van R-net 
geldt dat ze moeten voldoen aan de 
algemene eisen en richtlijnen voor HOV 
haltes, zoals beschreven in de CROW 
publicaties 233 ‘Handboek halteplaatsen’ 
en 337 ‘Handboek toegankelijkheid’. Deze 
richtlijnen gelden voor alle haltes en zijn 
niet specifiek voor R-net. 
 
De inrichting van R-net haltes wordt 
beschreven in het Programma van eisen 
R-net. Hierin wordt onderscheid gemaakt 
tussen uitstaphaltes, normale haltes en 
stadshaltes. Voor ieder van deze haltes is 
een standard perronindeling gemaakt, die 
is opgenomen in bijlage 3.9.  
 
De haltes hebben de volgende 
voorzieningen: 
 
A: Uitstaphalte
Voorzien van haltepaal, haltenaam, R-net 
brandingpaneel, verlichting en afvalbak 
 
B: Normale halte
Voorzien van DRIS paal met klok 
en R-net branding, R-net abri met 
beschutte zitplaatsen, informatiepaneel 
met vertrekstaat, lijnennetkaart en 
omgevingsplattegrond, verlichting, 
afvalbak, fietsparkeervoorziening en 
indien nodig hekwerk langs de achterrand 
van het perron.

C:  Stadshalte (toe te passen bij beperkte 
ruimte/ perronbreedte)

Als normale halte maar met een R-net 
abri van geringere diepte, met minder 
beschutting.

R-net uitstaphaltepaal
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Detail alternatief: 

geleidelijn tegen 

blokmarkering

Afvalbak

Inpassing uitstaphalte

Geleidelijnen

Positie bus

stadshalte  

(bovenaanzicht):

Abri 1550 diep

normale halte  

(bovenaanzicht)

uitstaphalte

(bovenaanzicht)
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3.3.3  Busstations
 
Op busstations zal nooit sprake zijn 
van een volledige R-net branding; alleen 
eventuele ‘exclusieve’ R-net perrons, 
perrons waar normaal gesproken alleen 
R-net bussen halteren, kunnen R-net 
branding krijgen. Deze R-net perrons 
moeten geclusterd worden en bij voorkeur 
op de beste positie dus b.v. het dichtst 
bij de ingang van de andere modaliteit 
(metro of trein) van het knooppunt 
liggen. 
 
Het accent ligt op het verstrekken van 
goede, actuele reisinformatie. Daarvoor 
worden dynamische informatiepanelen 
geplaatst. Op centrale overzichtspanelen 
worden alle vertrekkende bussen 
weergegeven. Deze overzichtspanelen 
zijn er als CIP (Centraal Informatie Paneel) 
en als WIP (Wachtruimte Informatie 
Paneel). Op het CIP is ook ruimte voor 
statische informatie zoals vertrekstaten 
en plattegronden. 
 
Per perron wordt dynamische informatie 
weergegeven op een HIP (Halte Informatie 
Paneel). Voor R-net perrons kan dit een 
rode vaan krijgen met R-net logo, voor de 
andere perrons een blauwe vaan. 
 
Als er ruimte is voor abri’s op de perrons 
dan kunnen de R-net perrons een R-net 
abri krijgen en de overige perrons een 
vergelijkbare neutrale abri. Als er geen 

ruimte is voor abri’s zal er een algemene 
wachtruimte geboden moeten worden, 
van waaruit de vertrekkende bussen goed 
te zien zijn en waar ook een overzichts 
DRIS (WIP) is geplaatst.

Als er geen sprake is van exclusieve 
R-net perrons zal er geen R-net branding 
op de halteplaatsen zichtbaar zijn. 
Alleen de reisinformatie, zoals b.v. de 
informatieposter (zie paragraaf 2.8) krijgt 
dan een rode band en R-net logo.

Om verwarring tussen perronverwijzingen 
van trein of metro en bus te vermijden 
wordt er bij busperrons consequent 
verwezen naar ‘haltes’ en worden deze 
niet genummerd maar geletterd (A, B, C 
etc.). Zie bijlage 3.10 Busstations.
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3.3.4  Metrostations
 
Voor metrostations zijn aan de hand van 
de loopstroom van reizigers objecten 
en locaties bepaald die R-net branding 
krijgen. Dit voert van buiten het station 
via de entree langs de incheckpoortjes 
en via de reisinformatie naar het juiste 
perron, in de metro en vervolgens via de 
omgekeerde route weer naar buiten.  
 
De voor branding geselecteerde punten in 
de stations zijn: 
 
-  Buiten het station: stationsidentificatie 
-  Reisinformatie: netwerkkaart, routevork, 

vertrektijden, servicepunt opladen
-  Inchecken: barriers en poortjes
-  Verwijsborden wayfinding
-  Perron: dynamische informatiepanelen, 

statische reisinformatie

De stationsidentificatie wordt volgens 
het oorspronkelijk ontwerp uitgevoerd 
met een rood-grijze kubus, met op een 
R-net Grijs vlak het algemene pictogram 
voor metro, de letter M, en daaronder 
een R-net Rode band met het R-net logo. 
Bij de uitvoering in Amsterdam is door 
MET besloten om de kubus rood-blauw 
te maken, met het donkerblauw van de 
doorgelichte wayfindingborden.

Bij de reisinformatie wordt, net als bij de 
informatieposters op bus- en tramhaltes, 
een R-net Rode band langs de bovenrand 

toegepast. Op de rode band kan een titel 
worden geplaatst. Aan de rechterzijde 
staat altijd het R-net logo.

Bij het clusteren van informatie en service 
wordt de hele bovenrand van het cluster 
voorzien van een R-net Rode band met 
logo. 

Poortjes worden voorzien van het 
stippenpatroon; de borden boven de 
poortjes worden volgens de Toolkit RSB 
(ProRail) voorzien van R-net logo en 
pictogram.

De klokken op de perrons worden voorzien 
van een R-net Rood accent en logo.
Voor de verwijsborden zijn voor 
Amsterdam en Rotterdam twee 
verschillende oplossingen gekozen: de 
verwijsborden in de Amsterdamse metro 
zijn doorgelicht, die in Rotterdam niet. De 
Amsterdamse borden zijn donkerblauw, 
met witte belettering. Voor het blauw is 
een nieuwe kleur gekozen, die niet vloekt 
met het R-net Rood. De Rotterdamse 
borden zijn wit, met zwarte belettering. 
Deze borden zijn uitgevoerd in emaille, 
met een heel lange levensduur. Er is 
daarom gekozen voor het handhaven van 
de bestaande borden. Ze zijn voorzien van 
een rode band aan de bovenzijde.
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Meer informatie over de R-net branding in 
metrostations is te vinden in bijlage 3.11.

1 Buiten het station: stationsidentificatie 

2  Reisinformatie: netwerkkaart, routevork, 

vertrektijden, servicepunt opladen

3  Inchecken: barriers en poortjes

4 Verwijsborden wayfinding

5  Perron: dynamische informatiepanelen, statische 

reisinformatie

Visiedocument R-net branding Metro Amsterdam  •  naar aanleiding van Handboek metro 2013 versie 12 september
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DRIS Kaartautomaat

Netwerkkaart/ 
vertrekstaat

CicoR-net kolomLandmark en welkomstbord

Verzamel DRIS

     (in stationshal en op -plein) 

3.3.5  Treinstations
 
De spoorverbindingen binnen R-net 
doen verschillende typen stations aan: 
knooppunten, waar ze aansluiten op het 
hoofdrailnet, en lijnstations waar alleen 
de R-net trein komt. De meeste van die 
lijnstations bestaan al langer, maar enkele 
worden nieuw gebouwd. 
 
Bij de implementatie van R-net op en rond 
deze stations moet aangesloten worden 
op de R-net productformule terwijl 
ook rekening gehouden moet worden 
met de richtlijnen en uitgangspunten 
van ProRail, NS Stations en Bureau 

Spoorbouwmeester. Die richtlijnen zijn 
o.a. vastgelegd in de Visie op Informatie, 
de Visie op Stationsoutillage en het 
Spoorbeeld. 

Voor treinstations zijn aan de hand van 
de loopstroom van reizigers objecten 
en locaties bepaald die R-net branding 
krijgen. Dit voert van buiten het station 
via de entree langs de incheckpoortjes 
en via de reisinformatie naar het juiste 
perron, in de trein en vervolgens via de 
omgekeerde route weer naar buiten.  
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De voor branding geselecteerde punten in 
de stations zijn:

-  Buiten het station: stationsidentificatie, 
landmark en welkomstbord

-  Reisinformatie: netwerkkaart, 
routevork, vertrektijden, servicepunt 
opladen

-  Inchecken: chico’s
-  Verwijsborden: Dynamische schermen 
-  Perron: dynamische informatiepanelen, 

statische reisinformatie

De stationsidentificatie wordt 
uitgevoerd met een R-net kolom op het 
stationsplein; op het ProRail landmark en 
welkomstbord wordt de R-net branding 
op de daarvoor bestemde positie 
aangebracht.

Bij de reisinformatie wordt, net als bij de 
informatieposters op bus- en tramhaltes, 
een R-net Rode band langs de bovenrand 
toegepast. Op de rode band kan een titel 
worden geplaatst. Aan de rechterzijde 
staat altijd het R-net logo.

Chico’s worden volgens de Toolkit RSB 
(ProRail) uitgevoerd in R-net Rood en 
voorzien van R-net logo.

Op de Infoplus panelen op de perrons 
wordt de R-net branding op de daarvoor 
bestemde positie aangebracht.

Meer informatie over R-net treinstations 
is opgenomen in bijlage 3.12.
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3.3.6 Inrichtingselementen
3.3.6.1  Abri’s
 
Voor de inrichting van de haltes is een 
R-net abri ontwikkeld, die in een groot 
aantal maten en uitvoeringen leverbaar is. 
De R-net abri is geïntroduceerd in 2010. In 
2013 is een re-design van de abri gemaakt, 
om de productie meer seriematig en 
kosten-efficient te maken.  
 
De R-net abri is modulair van opbouw, 
met een stramien-breedtemaat van 1,5 
m. en met drie dieptematen: 1,80 m. (met 
glazen voorwand), 1,55 m. (met reclame-
display in de zijwand) en 1,20 m. (voor 
ondiepe perrons). De meest gangbare 
typen zijn hier afgebeeld. 
 
Alle versies hebben een rode hanenkam 
met doorgelicht R-net logo, uniforme 
glaswandpanelen, geïntegreerde 
hemelwaterafvoer, LED-verlichting 
en een grote, aan de staanders 
opgehangen infovitrine. De haltenaam 
is op de voorzijde en de beide zijkanten 
aangebracht. De bank in de abri heeft 
een comfortabele vorm met hardhouten 
zitting en rugleuning; de stasteun is 
een verlengde van het bovendeel van de 
rugleuning. 
 
De R-net Rode hanenkam valt van grote 
afstand op in het straatbeeld. Doordat de 
kleur rood alleen dwars op de rijrichting 
wordt toegepast is de abri in voor- en 

zijaanzicht juist erg rustig. Het R-net 
Rood van de abri moet de originele kleur 
Akzo Nobel Solid 410 E5 zijn. 
 

De abri is ook beschikbaar in een versie 
zonder R-net branding, zonder hanenkam. 
Deze kan worden toegepast om bij 
busstations eenheid te scheppen tussen 
‘exclusieve’ R-net perrons en de overige 
perrons, of als neutrale abri op niet R-net 
haltes. 
 
Meer informatie over de R-net abri is 
opgenomen in bijlage 3.13.

rijrichting

rijrichting

De R-net abri is goed 
herkenbaar in het 
straatbeeld (onder) 
maar recht van voren of 
van achteren neutraal 
van kleur (boven).
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abri’s met voorwand, 1.80 m diep

R-net abri, 3 stramienen

R-net abri, 4 stramienen

R-net abri, 6 stramienen

R-net abri, 8 stramienen

R-net abri, 10 stramienen

neutrale abri, 6 stramienen

neutrale abri, 4 stramienen

neutrale abri, 3 stramienen

abri’s zonder voorwand, 1.55 m diep

R-net abri, 3 stramienen

R-net abri, 4 stramienen

R-net abri, 5 stramienen

R-net abri, 6 stramienen

R-net abri, 8 stramienen

neutrale abri, 6 stramienen

neutrale abri, 5 stramienen

neutrale abri, 4 stramienen

neutrale abri, 3 stramienen



3.46 3.47

abri’s zonder voorwand, 1.20 m diep

R-net abri, 3 stramienen

R-net abri, 4 stramienen

R-net abri, 6 stramienen

neutrale abri, 6 stramienen

R-net abri, 5 stramienen

neutrale abri, 5 stramienen

neutrale abri, 4 stramienen

neutrale abri, 3 stramienen
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3.3.6.2   Statische informatie: 
bewegwijzering

 
Om reizigers bij R-net haltes of stations goed 
te verwijzen kan statische bewegwijzering 
noodzakelijk zijn. Hiervoor kan de R-net 
specifieke bewegwijzering worden 
toegepast. Dit is een onverlicht verwijsbord 
op een standaard maat, met een opmaak in 
R-net stijl. Voorbeelden van situaties waarin 
deze bewegwijzering gewenst is zijn: 

-  haltes met niveauverschil, b.v. met 
perrons boven straatniveau, om 
onderaan trap of lift al te verwijzen naar 
het juiste perron 

-  situaties waar R-net voertuigen 
vertrekken van een andere locatie dan 
andere voertuigen 

-  onoverzichtelijke situaties, met 
onvoldoende zicht op de R-net halte 
vanuit de looproute

De specificaties van de R-net 
bewegwijzering zijn opgenomen in bijlage 
3.15. 

De doorgelichte bewegwijzering voor 
metrostations, zoals toegepast in 
Amsterdam, is in opmaak gelijk aan die 
van deze niet doorgelichte borden. De 
ondergrondkleur van de niet verlichte 
borden is wit, terwijl die van de 
doorgelichte panelen donkerblauw is.

Onder: ontwerp 
bewegwijzering voor 
onoverzichtelijke locaties 
bij haltes en knooppunten
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3.3.6.3   Dynamische reisinformatie
 
Op alle haltes, met uitzondering van 
zgn. uitstaphaltes, worden dynamische 
reisinformatie systemen (DRIS) geplaatst. 
Hierop worden de verwachte vertrektijden 
van de eerstvolgende bussen, trams of 
metro’s weergegeven.

De weergave van informatie is nog vóór de 
introductie van R-net in 2011 afgestemd met 
de partners in GOVI1 en is inmiddels in bijna 
heel Nederland de geaccepteerde standaard. 
Deze standaard is beschreven in het 
document Dynamische Reizigers Informatie 
Systemen, adviesrapport over het weergeven 
van dynamische reizigersinformatie, versie 
2.2, van Mijksenaar en FromAtoB voor GOVI, 
mei 2009.

Voor R-net zijn twee soorten DRIS 
ontwikkeld: voor knooppunten resp. voor 
haltes. De definitie van ‘knooppunt’ voor 
DRIS is eenvoudig en praktisch: op het 
moment dat er een server nodig is om een 
aantal displays rond een halte of station aan 
te sturen, om te zorgen dat de informatie op 
verschillende schermen die op zichtafstand 
van elkaar worden geplaatst correct is 
afgestemd, is er sprake van een knooppunt. 
Bij haltes waar een zelfstandig DRIS paneel 
onafhankelijk van andere panelen wordt 

geplaatst is dit een halte-DRIS.

Voor de knooppunten bestaan 
overzichtspanelen zoals de CIP (Centraal 
Informatie Paneel), SIP (Stations Informatie 
Paneel) en WIP (Wachtruimte Informatie 
Paneel) met een overzicht van alle van het 
knooppunt vertrekkende lijnen naast de 
bij een opstappunt te plaatsen HIP (Halte 
Informatie Paneel) met alleen informatie 
over de op die plek vertrekkende lijnen.

Alleen wanneer sprake is van een exclusief 
R-net perron kan R-net branding gevoerd 
worden door een R-net Rode vaan met logo 
boven de HIP; alle andere knooppunt DRIS 
zijn uitgevoerd in de neutrale kleur OV-info-
blauw. Dit is dezelfde kleur als die van de 
ProRail InfoPlus panelen.

Eén van de afspraken in de GOVI richtlijn is 
overigens voor busperrons op knooppunten 
consequent de term ‘halte’ te gebruiken, om 
de term ‘perron’ te reserveren voor trein- en 
tramperrons. Hiermee wordt de verwijzing 
naar de juiste locatie eenvoudiger.
Voor gewone haltes en knooppunten 
met een enkel perron wordt de DRIS 
gecombineerd in een haltepaal die ook 
het RVV (Regelement Verkeersregels en 

1GOVI: Grenzeloze Openbaar Vervoer Informatie, een samenwerkingsverband van twaalf OV-autoriteiten om 
de data voor DRISdisplays op een centrale server te verzamelen en aan te bieden en op gestandaardiseerde 
wijze te verwerken en te presenteren.6-regelige R-net DRIS
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detail 
bovenaanzicht  
HIP

Audioknop

Verkeerstekens) buspictogram, het R-net 
logo en een analoge klok laat zien. De klok 
en het logo zijn opgenomen in een R-net 
Rood brandingpaneel dat de halte al van ver 
herkenbaar maakt.

De plaatsing van de DRIS op het perron is 
bij voorkeur op de kop van het perron, als 
markering van de stopplaats en instapplaats, 
zie ook paragraaf 3.3.2.

In de halte DRIS, de CIP en bij voorkeur ook 
de HIP is een audiofunctie opgenomen 
om de geboden informatie ook voor 
slechtzienden toegankelijk te maken.

Meer informatie over de DRIS is opgenomen 
in bijlage 3.16. Dynamische informatie in de 
voertuigen is beschreven in bijlage 3.7.

De DRIS op treinstations wordt beheerd 
door ProRail en blijft de ProRail uitvoering 
houden; hierbij is op het TFT scherm de 
mogelijkheid R-net branding te laten zien in 
de vorm van een rood vlakje met R-net logo.

4

DRIS panelen busstations  

1 centraal paneel

2 wachtruimte paneel

3 perron paneel 

4  stationsinformatiepaneel 

TFT 32”

5 detail DRIS*

Bus Richting Halte Vertrek Opmerking

1 BKerkelanden 

58 B 4 minZeist 

42 BHuizen 

300 A 12 minBussum 

104 16 min via HuizenNw Loosdrecht 

137 AErfgooierskwartier 

70 C 2 min via ZiekenhuisLeusden 

100 E 5 minBussum 

132 A 10 minLaren 

58 C 14 minZeist 

152 18 minWeesp 

oponthoud

verwacht 10:58

Vertrek bussen

1

Audioknop

2

3

VertrekBus Richting
Haltenaam xxxxxxxx

VertrekBus Richting
Haltenaam xxxxxxxx

VertrekBus Richting
Haltenaam xxxxxxxx

VertrekBus Richting
Haltenaam xxxxxxxx

*  Volgens het RVV moet een bus- of tramhalte herkenbaar zijn aan een vierkante afbeelding van het 

buspictogram op een wit vlak met een blauw kader. De originele versie (links) van de R-net DRIS voldoet 

hier strikt genomen niet aan, maar wordt in veel gemeenten gedoogd omdat de RVV versie (rechts) veel 

minder goed zichtbaar en herkenbaar is.

5
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3.3.6.4  Fietsvoorzieningen
 
Bij zoveel mogelijk R-net haltes en 
stations worden fietsvoorzieningen 
aanboden. Deze bestaan uit 
fietsoverkappingen, fietsenrekken en –
kluizen. 
 
De R-net fietsoverkapping is modulair 
opgebouwd. Per module kunnen 8 fietsen 
in een hoog-laag rek gestald worden. De 
modules kunnen in de lengte worden 
geschakeld of rug-aan-rug worden 
geplaatst. Hoewel een fietsoverkapping 
die bestaat uit enkele modules al snel 
groter kan zijn dan de R-net abri op 
dezelfde halte, is toch door de vorm van 
de fietsoverkapping duidelijk dat de abri 
belangrijker is. Daarom is de staander 
van de fietsoverkapping lager dan die 
van de abri. De overkapping loopt schuin 
omhoog zodat aan de voorzijde voldoende 
stahoogte is. 
 
In de overkapping is verlichting 
opgenomen, deze verlicht zowel de 

ruimte onder het dak als het looppad 
ervoor. Deze heldere LED verlichting 
zorgt ervoor dat de stalling ook ’s nachts 
sociaal veilig blijft en gaat vandalisme 
tegen. 
 
Het R-net fietsenrek is een hoog-laag rek 
dat voldoet aan de eisen van Fietsparkeur 
en in vorm en maat perfect past onder 
de overkapping. Het kan ook los worden 
geplaatst. 
 
De fietskluizen zijn op dit moment nog in 
ontwikkeling. 
 
In bijlage 3.17 is meer informatie over de 
fietsvoorzieningen opgenomen.
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3.3.6.5  Overig perronmeubilair
 
Het overig perronmeubilair is beschikbaar 
in een vorm die aansluit op die van de 
R-net abri. Hiermee kan een perron 
volledig worden ingericht. 
 
Hekwerk, bank en leunsteun
Het hek bestaat uit stalen palen met 
daartussen glazen panelen en een stalen 
ligger. Het hek is zo uitgevoerd dat er 
geen fietsen aan vastgemaakt kunnen 
worden. In het hek kunnen leunsteunen 
en banken gehangen worden, in dezelfde 
vorm en maat als die in de abri. De 
bovenlijn van de bank in de abri loopt 
dan door in de leunsteunen en banken in 
het hekwerk. Er zijn speciale oplossingen 
voor hekken langs hellingsbanen, in een 
haakse hoek of met een knik. 
 
De bank bestaat ook als vrijstaande bank, 
zonder hek. 
 
Afvalbak
De afvalbak sluit aan op het hekwerk, 
maar kan ook los geplaatst worden. 
Afvalbakken moeten niet binnen of 
direct naast de abri worden geplaatst, 
maar altijd op minimaal 1 meter afstand 
om overlast van stank en insecten voor 
wachtende reizigers te beperken. De 
afvalbak kan worden uitgevoerd met 
een binnenbak of met een ring voor het 
ophangen van vuilniszakken. Het volume 
is ca. 65 liter.

Reclamedisplay
Voor het voeren van reclame op haltes 
waar geen reclame in de abri kan worden 
opgenomen, zoals bij de 1,80 m. diepe 
abri, is een vrijstaande reclamedisplay 
beschikbaar. Deze is loodrecht of parellel 
op de rijrichting te plaatsen en maakt 
gebruik van standaard postervitrines op 
A00 formaat zoals die door b.v. JC Decaux 
en Exterion Media worden gebruikt. De 
reclamedisplay is dezelfde als die in de 
1,55 m. diepe abri in de zijwand, of in de 
1,55 of 1,20 m. diepe abri in de achterwand 
kan worden opgenomen; in de abri staat 
hij los van de constructie van de abri zelf.

Gedetailleerde informatie over het overig 
perronmeubilair is opgenomen in bijlage 
3.14.
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.

8.

hekmodule met bank
hekmodule met leunsteun
hekmodule met alleen glas
getrapt hek bij hellingbaan
hoekoplossing hek
afvalbak
 vrijstaande bank  
(zonder hekwerk)
reclamedisplay

1.

2.

3.

4.

6.

7.

5.

8.




