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RAPPORTAGE SCHOUWING METROSTATIONS 1, 4 en 15 mei en 2 juni 2015 
 

ALGEMEEN 

De bezochte Metrostations waren over het algemeen redelijk opgeruimd. Door het materiaalgebruik van de 
vloeren van vooral de buitenstations bovengronds zijn vloeistofvlekken, kauwgom en vuil duidelijk zichtbaar 
en kennelijk moeilijk te verwijderen. Dit geeft een groezelige uitstraling en maakte geen schone indruk. Bij 
de ondergrondse stations zijn de vloeren meestal betegeld en deze zien er veel schoner uit (minder 
vlekken). Opvallend was het aantal sigarettenpeuken vooral in de directe omgeving grenzend aan of bij de 
toegang van de Metrostations: Er is dan ook op nagenoeg geen enkel metrostation een (afgezonderd) 
rookplek met rookzuil of asbak. Ook bij de ingang van de meeste Metrostations waar niet mag worden 
gerookt zijn veelal geen asbakken geplaatst waardoor daar de sigaretten op de grond worden gedoofd en 
een tapijt van sigarettenpeuken ontstaat. 

 
In het algemeen werden de vuilnisbakken gebruikt, alleen bij de kaartjesautomaat lieten de mensen vaak de 
kaartjes op de grond achter. 

 
OP enkele Metrostations bleek het roestvrij staal van vooral de poten van de zitbanken, niet roestvrij. Wij 
vermoeden dat dit komt door het gebruiken van corroderende ijzeren bouten en schroefdraad waarmee de 
banken aan de vloer worden bevestigd. 

 
 

DE AANWEZIGHEID EN DE TOEGANKELIJKHEID VAN AUTOMATISCHE EXTERNE 
DEFIBRILLATORS (AED) OP DE METROSTATIONS 
Er is speciaal opgelet of er een AED (Automatische Externe Defibrillator) op de metrostations was 
geplaatst. Deze waren alleen op enkele grote stations aanwezig en dan was geen bord of aanduiding dat 
op dat station een AED aanwezig is en geen bewegwijzering naar waar deze is geplaatst. 
Desgevraagd wisten de receptionisten en de bewakers wel waar de AED is geplaatst. 
Verder bleken de kastjes waarin de AED is opgeborgen op slot: de sleutels worden in de sleutelkast van de 
receptie/ informatiebalie opgeborgen en dat is nergens- ook niet bij de kastjes waarin de AED is 
opgeborgen- aangegeven. De toegankelijkheid tot de AED op de Metrostations wordt verder verhinderd 
doordat de receptie/nformatiebalies niet altijd en zeker niet voortdurend bezet zijn en er niet op alle stations 
met AED bewakers (permanent) rondlopen. Tenslotte bleek dat de AED’s niet of nauwelijks op goed 
functioneren worden gecontroleerd: Sommige AED’s zijn zes jaar geleden geplaatst en daarna nooit 
gecontroleerd! Bovendien bleek, nadat wij enkele receptionisten/ medewerkers daarom hadden gevraagd, 
dat zij zes jaar geleden een AED cursus hadden gevolgd maar daarna geen vervolgcursus hebben 
gekregen. 
Wij vragen ons af of met deze stand en gang van zaken het plaatsten van AED’s op Metrostations enig nut 
heeft: De AED’s zijn niet of te laat toegankelijk voor het Metropersoneel en zeker niet voor bijvoorbeeld 
passagiers met een opleiding in de gezondheidszorg of een EHBO diploma die bij nood met een AED 
kunnen omgaan. Bij een hartstilstand moet men binnen 3 minuten met een defibrillator een reanimatie bij de 
patiënt proberen op te wekken; Na drie minuten ontstaat bij de patiënt door zuurstofgebrek in vooral de 
hersenen blijvend uitval van functies met als gevolg permanente letsels of verlammingen en bij nog langer 
uitblijven van hulp, de dood. 
Tenslotte: AED”s zijn op slechts enkele ( grote) Metrostations aanwezig: uitgaande van welke criteria een 
AED op een bepaald Metrostation wordt geplaatst (en bijvoorbeeld niet in de metro’s zelf) is ons niet 
duidelijk. 
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Ons inziens dient het beleid over de AED op Metrostations ernstig te worden heroverwogen en 
aangepast. 

 
 

DE BEZOCHTE METROSTATIONS (1 mei 2015) 
1. ALEXANDER 
Een tekort aan fietsplekken aan de zijde van het station, aan de Alexanderlaan was nog voldoende ruimte 
voor het fietsparkeren. 
Afval en vooral heel veel peuken op de perrons en het buitenterrein grenzend aan de perrons; 
Vuilnisbakken niet geleegd: bij de kaartjesautomaten veel betaalbewijzen/kaartjes op de vloer. 
Roestvorming op ‘roestvrijstalen’ palen van de SOS-kast, Een stalen bank van de wachtkamer richting 
Schiedam was weggehaald. Vloer ziet er vies en groezelig uit. Het station heeft een goede schoonmaak- en 
opknapbeurt nodig. Het parkje aan de oostzijde ziet er nog steeds prachtig uit. 

AED aanwezig, echter geen bord met aanduiding of bewegwijzering ernaartoe. Tijdens de alliancie van 16 
juni in Zadkine Alexanderlaan werd duidelijk dat NS-station en Metrostation en omgeving versneld wordt 
vernieuwd. 
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2. ROMEIJNSHOF 
Goed aangeveegd, redelijk schoon. 
Plaats waar reclamezuil stond is niet afgewerkt. 

 

 
 

Graffiti op perron richting Graskruid. 
GEEN AED 

 
 
3. Binnenhof 
- Ziet er goed uit. Roest op roestvrij stalen delen. 
- Bank weggehaald; vloer afwerken. 
GEEN AED. 
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4. GRASKRUID 
Graffiti op de ruiten van de wachtkamer en de elektrabox. Te weinig plaatsen in fiets stalruimte. Veel papier, 
vuil en gebroken plastik van lichtkap tussen de rails bij het perron. Achter de automaten met 
versnaperingen licht veel vuil. Dat moet ook aandacht krijgen. 
GEEN AED. 

 

  
 

 
 
 
 

5. HESSEPLAATS 
Waar eerder bomen ontbraken, zijn weer bomen geplant en zien er goed uit 
Net station! Weinig roestvorming. 
GEEN AED 
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6. NIEUW  VERLAAT 
Fietsen tegen de hellingbaan; men wil kennelijk niet verder lopen. 
Graffiti op muur. Bij trap naar het perron vanaf het plein veel peuken. Een voorziening voor rokers is te 
overwegen. Naast spoor papierafval. 
GEEN AED 

 
 

  
 
 

7. AMBACHTSLAND 
De perrons zelf zien er redelijk netjes uit. Het tunneltje onder het spoor dat beide perrons verbindt is smerig 
en daar ligt veel zwerfvuil: Een voorbijganger klaagde dat het er vaak zo uitzag ( foto). Er zijn dan ook geen 
vuilnisbakken in de buurt. 
GEEN AED 
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8. DE TOCHTEN 
Graffiti op elektriciteitskast. Genoeg ruimte voor fietsen. 
GEEN AED 

 
 
 

9. NESSELANDE 
Roestvorming op poten van roestvrijstalen zitbanken, ook op de AED kast. 
Perron is goed aangeveegd, maar vloer maakt groezelige indruk met vochtvlekken en kauwgom. Een mooie 
bestrating rond het station. Er lag een fietswrak. Er stonden ook fietsen niet in de stalling bij de ingang. 

AED is aanwezig, maar geen bord met aanduiding of bewegwijzering ernaartoe. 
 
 
 

10. OOSTERFLANK 
Glazen ruit van wachtkamer richting Nesselande aan buitenkant onder kapotgeslagen; glassplinters op de 
grond. Ook hier een peukenprobleem. 
GEEN AED. 

 
 

11. PRINSENLAAN 
- Ziet er goed uit. 
- Er is voldoende ruimte om nog plaats te maken voor fietsen. Soms wil men niet verder lopen en plaatst 
fiets bij de ingang. 
GEEN AED. 

 
 
 

12. SCHENKEL 
Ziet er netjes uit. 
GEEN AED. 



7""

 
 

13. CAPELSE BRUG 
Qua opzet een mooi station. Kennelijk (nu nog) te groot voor huidige passagiers toevoer. 
Graffiti op ramen wachtkamer op perron en op de ruiten beneden tegenover prachtige panoramafoto van 
Rotterdam naast rijwielpad in tunnel onder het spoor (foto’s): daar is het verder netjes en schoon. 
Perrons zijn redelijk netjes, goed aangeveegd. ‘Roestrvrij’ stalen roosters op vloer zijn vuil en met 
roestvlekken. De hal heeft een mooie indeling gekregen; de winkel is verplaatst en het loket is verdwenen. 
Het plein aan de zijde van Prinsenland is voorzien van mooie plantenbakken en ziet er aantrekkelijk uit. 
Het busstation is goed ingedeeld en ziet er verzorgd uit. 
De tussenoverkappingen zijn aangebracht. Folie werd, toen we er waren, aangebracht om graffiti te weren. 
AED is aanwezig; echter geen bord met aanduiding of bewegwijzering ernaartoe. 
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DE BEZOCHTE METROSTATIONS, VERVOLG 4 mei 2015 

14. MARCONIPLEIN 
De vloeren van de hal boven en van de perrons ondergronds zagen er vuil en bevlekt uit. De vloeren waren 
wel aangeveegd. Op het terrein buiten veel sigarettenpeuken. 
Duidelijk was de aanwezigheid van beveiligingscamera’s. 
In de lift een geurproef waardoor deze aangenaam rook. 
Bij de tram waren de instapplaatsen goed aangegeven. Er zijn fietsbeugels bijgeplaatst. 
AED aanwezig boven in de hal, niet op de perrons. Geen bord met aanduiding dat een AED aanwezig is en 
geen bewegwijzering waar de AED is geplaatst. 

 
 

15. DELFSHAVEN 
Veel peuken en kauwgomvlekken op buitenplaatsje bij roltrap naar het perron. 
Aan zijde Schiedamseweg veel zwerfvuil in trappengat en veel kaarten (betaalstrookjes) op de vloer bij de 
kaartautomaten. Er zijn enige nietjes bijgeplaatst. Er is weinig ruimte om het fietsparkeren goed op te 
lossen. 
Voor de toekomst (toeristen) is een uitgang tegenover de haven te overwegen. 
GEEN AED 
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16. COOLHAVEN 
Tekort aan fietsparkeermogelijkeid. Perron goed aangeveegd en netjes. 
Bij ingangshelling Rochussenstraat veel zwerfvuil, en een donkere tunnel vanuit de Roch. 
Mooie foto’s op de tunnelwanden, goed voor de beleving. 
GEEN AED 

 
 

17. DIJKZICHT 
Perron en gebied rond receptie is netjes. 
Ingang bij Safflevenstraat: veel peuken. Het heeft een open entree. Het bankje is gemaakt. Nog losliggende 
keien bij het parkje. 
AED aanwezig, boven in hal, niet op de perrons. Geen bord met aanduiding aanwezigheid AED en geen 
bewegwijzering  ernaartoe. 

 
 

18. EENDRACHTSPLEIN 
Mooi entree! Voorbeeld voor de overige Metrostations. 

 

GEEN AED  

Aardig onderweg!, goede informatiesignalering. 
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19. BEURS 
Uitgang naar Coolsingel: veel zwerfvuil in trapgat. 
Door aanwezigheid van een (grote) asbak bij ingang station boven bij roltrap weinig peuken op de grond 
Bij uitgang naar Rotterdam Info zien we veel fietsen buiten de rekken geplaatst: rommelig en hinderlijk. 
(foto: op verkeersbord staat: verboden (brom)fietsen te plaatsen). 
De bewaakte fietsenstalling verderop is kennelijk te ver en moeilijk bereikbaar. 
Er was voldoende toezicht. 
Glasscherm nabij de ingang is kapot. 
Uitgang Beurszijde heeft prachtige winkels. (Koopgoot) 
2 x AED aanwezig, echter geen bord met aanduiding AED aanwezig en geen bewegwijzering ernaartoe. 

 
 

 
 
 

20. BLAAK 
Station en directe omgeving zijn mooi en goed onderhouden. Voorbeeld voor andere stations. 
Er komt een onderrondse fietsenstalling met 940 plaatsen en de Binnenrotte wordt thans ook aangepakt. 
Bij de Oost Wijnstraat staan fraaie plantenbakken. 
GEEN AED ( dan wel niet kunnen vinden, zou wel aanwezig moeten zijn). 

 
 

21. OOSTPLEIN 
Mooie tegelvloer van ondergrondse perrons. Netjes gehouden. Twee prullenbakken per bank, dus geen 
zwerfvuil. Ook het stukje groen nabij de Marinier was aangepakt. 
GEEN AED (Havenkant). 
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22. GERDESIAWEG 
Netjes, ook de buitenruimte. Ondanks de ruimte (te) weinig plaatsing voor fietsen. 
De ronddaaiende “M” op de zuil voor de ingang zat kennelijk vast en draaide niet meer.. 
GEEN AED 

 
 

23. VOORSCHOTERLAAN 
Net station. (Te) weinig gelegenheid om fietsen goed te stallen (foto’s). 
Nog wat extra plaatsen in de middenberm en parkeerplaatsen opofferen voor fietsparkeerplaatseen. 
Er staat een autooplaadpunt op een plek waar deels het fietsparkeerprobleem opgelost kan worden. 
Niet fraai zo, n schoarmakot voor het uitzicht op de Julianalaan. 
GEEN AED 
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24. KRALINGSE ZOOM 
De lichtzuilen met actuele reisinformatie zijn goed zichtbaar en nuttig. 
Veel peuken bij de ingangen naar het Metrostation (foto): de geplaatste asbakken zijn dan ook te klein. 
Mooie toegang tot Metrostation vanuit de ruime parkeerverdiepingen. (foto). 
De parkshuttle naar het Rivium werkt prima. 
De roltrap z.z. was buiten gebruik. 
AED is aanwezig, niet op de perrons maar bij de receptie. Geen aanduiding waar deze is geplaatst en geen 
bewegwijzering naar de AED. 
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DE BEZOCHTE METROSTATIONS, VERVOLG 15 mei 2015 

25. MEIJERSPLEIN 
 

 
 

De vloeren in de hallen van het station zijn aangeveegd maar maken een smerige indruk vanwege 
‘ingebakken’ vuil en vlekken. De perrons zijn netjes. Het terrein voor het station aan beide zijden (Noord en 
Zuid) zien er goed verzorgd uit. 
Bomen rond het station geven het gebied een goed aanzien. 
Bus 33 van en naar vliegveld Rotterdam Airport gaan om de 10 minuten. 
GEEN AED 

 
 
 

26. MELANCHTONWEG 
De overdekte zitplaatsen op het perron bij de trap zijn vuil: smerige vloer, peuken en zwerfafval. 
Zo ook het halletje beneden bij de ingang van het station; Vlekken en veel kaartjes op de vloer bij de 
kaartautomaten; er is dan ook geen vuilnisbak in de buurt. 
De perrons zelf zijn redelijk schoon en netjes. Met tramlijn 25 aansluiting op ziekenhuis SFG. 
GEEN AED 

 
 

27. BLIJDORP 
Centrale hal en perrons zijn redelijk schoon en netjes 
Krappe stallingsmogelijkheid voor fietsen. 
Er staan wat fietsen tegen het hek rond de ingang. Is nauwelijks tegen te houden; sommige mensen willen 
niet verder lopen. 
GEEN AED 
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28. ROTTERDAM CENTRAAL STATION 
Mooi en schoon: Aandacht om het zo te houden. 
Op het plein voor het station is geen aanduiding die leidt naar de fietsenstalling. 
Busstation ziet er goed uit en is overzichtelijk. 
De tunnel naar Blijdorp ziet er prima uit en wekt een prettige indruk. 
Er staan veel fietsen aan de noordkant van het station. Opstelling nog te vergroten door nog een deel 
alsnog in 2 lagen uit te voeren. 
Het uitzicht vanuit het station naar de Provinierssingel wordt belemmerd door een shoarmakeet. 
AED aanwezig, echter geen aanduiding, dat er een is geplaatst of bewegwijzering ernaartoe. 

 
 

29. STADHUIS 
Beperkte stallingsmogelijkheid voor fietsers. Deze worden rommelig neergezet. 

 

 
 

De verwijzing naar VVV bij de ingang aan de zijde Weena verwijst nog naar de oude locatie op het Weena. 
Dit moet als het goed is verwijzen naar het infocentrum bij de ingang van station Beurs. 

 
AED aanwezig; geen bord met aanduiding en geen bewegwijzering ernaartoe. 



15""

 
 

30. LEUVEHAVEN 
Redelijk schoon en netjes 
(Te) weinig mogelijkheid om fietsen te stallen. 
De tunnelwanden zijn mooi afgewerkt, dat geeft een positieve sfeer aan het station. 
De trappen van de toegang zijn relatief smal. 2 Mensen naar boven en beneden kunnen elkaar maar net 
passeren. Is een ontwerp van de eerste generatie stations. 
GEEN AED 

 
 

31. WILHELMINAPLEIN 
Prima ruimtelijk ontwerp met uitstekende afwerking van wanden e.d. Ruim opgezet met een tapis roulant 
naar de Wilhelminapier. Fietsenopstelling op Wilhelminaplein rommelig. Er is niet veel ruimte. 
AED aanwezig aan zijde Wilhelminaplein, echter geen bord met aanduiding of bewegwijzering ernaartoe. 

 
 

32. RIJNHAVEN 
Zwerfvuil bij de ingang van het station. 
Fietsenopstelling onder het viaduct is een goede oplossing. 
Omgeving rond het station is goed verzorgd. 
GEEN AED 

 
 

33. MAASHAVEN . 
Het station ziet er verzorgd uit. 
De relatie/aansluiting met de tram is goed. 
Veel sigarettenpeuken en zwerfvuil op het trottoir bij de liften en roltrap. 
GEEN AED 
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DE BEZOCHTE METROSTATIONS, VERVOLG 2 juni 2015 
Behalve bij metrostation Zuidplein, geen AED aangetroffen. 

 
34. Zalmplaat. 

 

 

- De middenleuning van de trap vertoont roestplekken op roestvaststaal. 
 
 

- Het sedumdak ziet er verzorgd uit. 

 
 
 
 

- Het kantorencomplex Kunstplein ziet er mooi uit. 
- Station heeft een nette fietsenstalling. 
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35. Hoogvliet. 
- Het plein voor is aangepast. Met enig omrijden kan men nu met de rolstoel het station in. 
- Er is een prettig bewaakte fietsenstalling die er heel goed uitziet. Bewaking tot 20.30 uur en op vrijdag tot 
21.30 uur. Sommige mensen hebben een sleutel zodat ze ook buiten die tijden terecht kunnen. 
- Er is een winkeltje met eten, drinken, kranten etc. Open van 6.30 tot 19.00 uur. 

 
 

36. Tussenwater. 
- Brandblusvoorziening op het perron te bedienen door opgeleide medewerkers. 
- Prachtige zeer hoge stationshal. 
- Duidelijke aanwijzingen voor perrons en richtingen. 

 
 

37. Pernis. 
- Fietsenstalling bewaakt en onbewaakt. De laatste lijkt het grootste. 
- Bewaking stalling van 7 tot 20.00 uur. 
- Ziet er goed uit. 

 

 
 

- De vraag is of het licht altijd blijft branden, ook overdag. 
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38. Slinge. 
- Ziet er goed uit. Parkeren auto's en fietsen bewaakt aan de overkant van de weg. Ook veel fietsen onder 
het station. 

 
 

- Onderkant viaduct is mooi afgewerkt in verfwerk. 
 

 
 

- Station heeft een kiosk onder naast het station: Kiosk Slinge. 
- In de hal is ook een ruime personeelsruimte. 
- De lift deed het weer. 
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39. Zuidplein. 
- Groot en druk metro- en busstation grenzend aan winkelcentrum Zuidplein. 
- Het busstation is vrij donker. 

 

 
 

Een nieuw fenomeen, leunbankjes. 
 

- Op maaiveld voorzieningen voor rokers/ peuken. Die ontbreken op 
niveau + 1 bij de bussen en taxi's. 

 

 
- Heel veel kauwgum op de grond, wanneer vindt de 
schoonmaak hiervan plaats? 

 
 

- AED in de hal op niveau + 1. 
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Aan"dit"rapport"werkten" mee:"
Hans" Schendstok" Stichting"
BurgerPanel"Bram"van"Norden" Stichting"
BurgerPanel"
Frans"Helleman" Stichting"BurgerPanel"en"Stichting""BeVeR"

"
"
"
"

"
Sinds"1996"brengt"BeVeR"adviezen"uit"aan"Gemeentelijke"diensten"en"instanties"met"betrekking"tot"
schoon,"heel"en"veilig."BeVeR"doet"dit"op"verzoek"van"de"Burgemeester"van"Rotterdam."BeVeR"wil"
onder"meer"de"participatie"van"de"Rotterdammers"bij"gemeentelijk"beleid"en"beleidsuitvoering"""
vergroten."
Al"jaren"zijn"we"in"gesprek"met"de"RET"inzake"de"metrostations"en""" omgeving."
Met"het"BurgerPanel"heeft"BeVeR"een"samenwerkingsovereenkomst,"zodat"dit"keer"ook"
BurgerPanelleden"de"metrostations"schouw"hebben"" uitgevoerd."
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!
VERSLAG!Bespreking!advies!van!Burgerpanel!Rotterdam!en!BeVeR!(Beter!Veilig!Rotterdam)!met!de!RET,!
naar!aanleiding!van!de!schouwing!metrostations!mei/juni!2015"

!

Datum: 2 november 2015 
Aanwezig: Henk Visser RET Veiligheid, Hans Schenkstok en Bram van Norden (beiden 
Burgerpanel) Verhinderd: Frans Helleman, BeVeR en Burgerpanel. 

"
1. Opening"en"inleiding."

"
Henk Visser geeft kort aan hoe de afdeling Veiligheid werkt en is opgebouwd. Hij heeft 
Bram van Norden voorgesteld aan een aantal collega's. 

"

Hans Schenkstok licht de aanpak van het onderzoek kort toe en de rol van BeVeR en 
Burgerpanel. Dit onderzoek is een voortzetting van onderzoek dat al een aantal jaren is 
gedaan door BeVeR. Inzet is een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de 
stations door uitwisseling van ervaringen. Aan de AED is dit jaar specifiek aandacht 
besteed. 

"
"
"

2. Het"onderzoek"2015."
"

In het onderzoek komen een aantal punten regelmatig terug: De AED, de ruimte voor 
stalling van fietsen, peuken bij de ingang, roestvorming op banken en straatmeubilair 
en de uitstraling van perrons op niet overdekte stations. 

"

Aan de AED is in de rapportage 2015 specifiek aandacht besteed. Hans Schenkstok 
licht de ervaringen toe. 

"
"
"

2.1 De AED. 
"

Henk Visser geeft aan dat de RET op dit moment specifiek aandacht besteed aan de 
AED. Het aantal AED´s wordt uitgebreid. De inzet is om elk station van een AED te 
voorzien in 2016. Verder wordt de toegankelijkheid en het gebruik verder uitgewerkt. Alle 
medewerkers van de RET moeten straks in staat zijn de AED te gebruiken. De 
toegankelijkheid kan worden geregeld met b.v een vaste sleutel die elke medewerker 
heeft ( sleutel 29 b.v.). Tijd is in dit geval de belangrijkste factor. Binnen 3 minuten moet 
de AED worden ingezet om effectief te zijn. Verder wordt bezien hoe het gebruik van de 
AED door derden, passagiers of passanten kan worden georganiseerd bijvoorbeeld via 
een noodknop. 

"

Henk Visser overhandigt aan Hans Schenkstok een drietal overzichten betreffende de 
inzet en de voortgang van de aanpak van de AED. Daar wordt nu specifiek aandacht aan 
gegeven door de RET, die naar verwachting zal leiden tot een sterke verbetering van het 
zonodig gebruik. 

"

Het advies van BeVeR en het Burgerpanel om het gebruik van AED te heroverwegen is 
in feite al gebeurd met als gevolg de hiervoor aangegeven inzet. De acties die daaruit 
voortvloeien zijn in uitvoering. Toegankelijkheid regelen, uitbreiden van het aantal AED's 
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en trainen van mensen is in uitvoering. Maatregelen die gebruik door derden mogelijk  
maken worden nog nader bekeken. 

"
"
"

2.2. Ruimte"voor"stalling"van"fietsen."
"

  In 2014 is in het onderzoek van BeVeR specifiek aandacht besteed aan de ruimte voor     
  de stalling van fietsen. Op een aantal plaatsen is dat structureel verbeterd, maar er zijn  
  nog steeds stations die om uitbreiding van ruimte voor het stallen van fietsen vragen.  
  Verderblijven er altijd gebruikers die hun fiets het liefst op het perron stallen. 
"

Henk Visser herkent het vraagstuk en geeft aan dat het hier een verantwoordelijkheid 
betreft van de gemeente. Dit aspect moet dan in de aanbieding van de rapportage aan 
het bestuur aandacht krijgen. 

"
"
"

2.3. Peuken"/"asbak"bij"de"ingang"van"stations."
"

Bij een beperkt aantal stations is een asbak geplaatst bij de ingang. Vaak ontbreekt die 
voorziening en is het een rommel van peuken bij de ingang. 

"

Henk Visser geeft aan dat de RET een strikt beleid voert op het verbod van roken op de 
perrons. Dat is verboden en dat verbod wordt actief gehandhaafd. Dat is wellicht de 
oorzaak van veel peuken bij de ingang. 

"

De asbakken die er zijn, zijn geplaatst door de gemeente op openbaar gebied. Voor 
uitbreiding van asbakken is de gemeente dan ook verantwoordelijk. 

"
"
"

2.4. Roestvorming"op"banken"en"papierbakken"op"de"perrons."
"

De roestvorming doet afbreuk aan de beleving op de perrons. Het komt niet op alle 
stations voor en lijkt onder meer een gevolg van het gebruik van niet roestvaste bouten. 

"
"
"

2.5. Perrons"van"niet"overdekte"stations."
"

De RET besteedt veel aandacht aan het schoonhouden van stations. De perrons op niet 
overdekte stations hebben ondanks dat regelmatig een slechte uitstraling. 

"

Henk Visser geeft aan dat de perrons voorzien zijn van een coating met oog op het 
aanvriezen. Die coating is ook goed voor het resultaat van schoonmaken. Op station 
Rhoon is kortgeleden een nieuw soort coating gebruikt. Henk Visser bekijkt het resultaat 
als hij onderweg is naar huis. 

"
"
"
"
"
"
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"

3. De"rapportage."
"

De rapportage wordt per station door genomen. Hier zijn de opmerkingen zoveel mogelijk 
vermeld. 

"
De opname in mei 2015 was in de vakantieperiode en dat was toevallig omdat het paste 
in de agenda's. In die periode is het passagiersaanbod kleiner dan gewoonlijk. Dat is bij 
de opname ook herkend maar heeft geen invloed gehad op de waarneming is de 
inschatting behoudens het feit dat er minder fietsen werden gestald. 

"

Algemeen: Bij kaartjesautomaat veel kaartjes op de grond. Eventueel overwegen een 
afvalbak te plaatsen, waarbij het niet zeker is dat die alles oplost. 

"

Romeijnshof: Vloer afwerken op de plaats waar een automaat heeft gestaan. 
"

De omgeving van station Alexander: wordt opgeknapt binnenkort. Dat is een 
verantwoordelijkheid van Stadsbeheer Ambachtsland: In het voetgangerstunneltje ligt 
veel zwerfvuil. Volgens omstanders komt dat veel voor. Henk Visser geeft aan dat 
schoonhouden van het tunneltje een verantwoordelijkheid is van de gemeente. 

"

Voorschoterlaan: Tekort aan fietsstallingsplaatsen heeft de krant gehaald. Is een 
verantwoordelijkheid van de gemeente. 

"

Melanchtonweg: Is een aandachtstation; veel scholieren en jongeren. 
"

Stadhuis: Er was nog een verwijzing aanwezig naar het VVV bij het Centraal Station. Nu 
is de VVV nabij ingang metrostation Beurs. Henk Visser kijkt hier naar. 

"

Leuvehaven: Oud station met weinig ruimte. Bij grote gebruiksdruk bij evenementen is 

er crowdcontrol. Maashaven: Extra inzet van mensen bij evenementen in de Maassilo. 

Slinge: Niet duidelijk is wie verantwoordelijk is voor het licht bij fietsen onder het station. 
Lijkt openbaar gebied onder de metro en dan zou de gemeente verantwoordelijk zijn. 

"
"
"

4. Het"vervolg."
"

De rapportage Metrostations 2015 kan nu door BeVeR en Burgerpanel worden 
aangeboden aan het bestuur van Rotterdam. De waarnemingen ten aanzien de AED 
kunnen in de brief worden aangevuld met de acties die intussen zijn ingezet door de RET 
en die vastliggen in de 3 overzichten die beschikbaar zijn gesteld. 

"

Op de vraag van Bram van Norden (Burgerpanel) of de RET ook in 2016 de resultaten 
van een dergelijk onderzoek zou willen ontvangen antwoordt Henk Visser bevestigend. 
Hij geeft het advies dan ook een vrouwspersoon in het onderzoeksteam op te nemen 
omdat dames een geheel eigen kijk hebben op deze zaken.
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