
Visualisatie van reizigersaantallen op de stations van de Rhijnspoorlijn
Auteur: Sijmen Wesselingh. Versie 3.1.

Op het web kan je allerlei bijzondere datasets vinden die vaak ook nog gratis top te halen zijn. Dit 
kan zowel gaan om grafische datasets zoals bijvoorbeeld een shapefile van vlakken met landgebruik
of om administratieve informatie vaak in de vorm van rapporten of tabellen. Door deze datasets van
het internet af te halen, deze in een bruikbaar formaat te gieten en door deze informatie vervolgens 
met elkaar te combineren kan je er een mooie kaart of infographic van maken.

Een tijdje terug las ik op internet over de geschiedenis van de Rhijnspoorlijn. In deze blog schrijft 
Martijn van Vulpen over deze lijn die vanaf Amsterdam, naar Utrecht, naar Arnhem en dan naar het 
Ruhrgebied in Duitsland loopt. De URL van dit blog is: 
http://martijnvanvulpen.nl/spoorgeschiedenis/nrs/203-de-rhijnspoorweg-amsterdam-elten

De Rhijnspoorlijn is een van de drukste spoorlijnen van Nederland met snel- en stoptreinen op het 
traject tussen Amsterdam, Utrecht en Arnhem en alleen stoptreinen op het traject Arnhem – 
Zevenaar die dan afbuigen naar Doetinchem en Winterwijk. Op het traject Arnhem – Duitsland rijdt 
momenteel alleen de snelle ICE trein die ook zijn beginpunt kent in Amsterdam. Dit blog 
inspireerde mij vervolgens om ook op zoek te gaan naar reizigersaantallen op Nederlandse stations. 
In dit blog ga je aan de slag met het visualiseren van reizigersaantallen op de stations van de 
zogenoemde Rhijnspoorlijn. 

Op de pagina met de URL 
http://www.treinreiziger.nl/kennisnet/reizigersaantallen/cijfers/aantal_in-
_en_uitstappers_per_station-147203 vind je een tabel met voor elk NS station in Nederland het 
aantal reizigers in 2013 en 2014. De reizigers in de tabel zijn de instappende en uitstappende 
mensen per station per dag, specifiek voor de NS. Voor ons einddoel is dit leuke informatie om te 
combineren met een kaart van de nederlandse stations. Om deze informatie in een te hanteren 
formaat te krijgen kan je een kopie maken van de informatie op de website en deze weer inplakken 
in een spreadsheet programma. Maak hierbij gebruik van de optie plakken als HTML formaat De 
informatie staat nu direct goed geordend. Door een standaard auto-opmaak op de tabel te zetten de 
en de percentages te formateren zonder decimalen met de celopmaak opties maak je een 
overzichtelijke tabel in je spreadsheet programma.

De informatie die je gaat gebruiken zijn de stationsnamen en de reizigersaantallen in 2014. 
Daarnaast heb je een shapefile van Nederlandse stations nodig. Deze vind je onder andere via de 
WFS service het nationaal wegenbestand via PDOK (WFS
http://geodata.nationaalgeoregister.nl/nwbspoorwegen/wfs?version=1.0.0&request=GetCapabilities
nwbspoorwegen:treinstations). Als je deze laad in een Geografisch Informatie Systeem (GIS) kan je
deze weer exporteren als shapefile. 

Afkorting Naam 2014 2013 Groei (%) Opmerkingen
AC Abcoude 1619 1625 0%
AKM Akkrum 761 719 6% Extra sprinter naar Leeuwarden
AMR Alkmaar 19512 19693 -1%
AMRN Alkmaar Noord 5066 4950 2%
AML Almelo 10560 10908 -3% Station gedeeld met andere vervoerders
AMRI Almelo de Riet 1277 1242 3%
ALMB Almere Buiten 6788 7304 -8% IC stop in 2013 weggehaald
ALM Almere Centrum 24071 23334 3%
ALMM Almere Muziekwijk 6516 6288 3%
ALMO Almere Oostvaarders 4521 4285 5%
ALMP Almere Parkwijk 3775 3907 -3%
ALPO Almere Poort 2725 2256 17% Nieuw geopend in 2013
APN Alphen aan den Rijn 9977 10130 -2%
AMF Amersfoort 39651 38279 3% Station gedeeld met andere vervoerders
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Op de pagina met open datasets van de site van Imergis (http://www.imergis.nl/asp/47.asp) 
download je zowel een shapefile van alle Nederlandse spoorlijnen. Door de shapefiles van de 
spoorlijnen en van de stations over elkaar heen te leggen in het GIS kan je gemakkelijk een selectie 
maken van de stations op de Rhijnspoorlijn. Door de stationslaag actief te maken en de stations met 
de CTRL toets aan te vinken kan je de juiste stations actief maken en exporteren als een nieuwe 
shapefile. Er zitten nog enkele metrostations in de shapefile. De records hiervan kun je verwijderen 
door een nieuwe selectie te exporteren of door gebruik van edit modus. Er zijn eenentwintig stations
te vinden op de Rhijnspoorlijn na verwijdering van de metrostations.
Je kan deze stations nu ook filteren uit de tabel van reizigeraantallen  en zorgen voor gelijke notatie 
van de stationsnamen in je tabel en shapefile van stations om de gegevens zonder problemen aan 
elkaar te koppelen. Let daarbij op hoofdletters, streepjes en spaties. De stations Duiven en Zevenaar
worden niet bediend door de NS. Van deze stations zijn geen reizigersaantallen in de tabel te vinden
maar wel op Wikipedia. De reizigers-aantallen op Wikipedia komen overigens wel uit 2005. Om de 
reizigersaantallen te kunnen koppelen kan je de spreadsheet opslaan in het tekstuele CSV formaat 
(een tekstueel formaat om databases op te slaan). 

De reizigersaantalen varieren tussen de 500 en de 180.000. Zulke verschillen zijn lastig op ware 
grootte in de kaart weer te geven en te herkennen. Daarom kun je in een niewe kolom van je 
spreadsheet voor elk reizigersaantal de logaritmische waarde berekenen en deze opslaan in je CSV 
bestand.

De gegevens van de stations en de reizigersaantallen kan je aan elkaar koppelen met een 
Geografisch Informatie Systeem door middel van een data koppeling. Hieroor dien je eerst je net 
gemaakte CSV als tabel in je GIS als laag toe te voegen. Dan ga je naar de eigenschappen van de 
stationslaag  en leg je een koppeling aan. Als er bij elk stationsnaam een stationsafkorting is 
gevonden is de koppeling volledig gelukt. Hierna sla je de gegevens op in een nieuwe kaartlaag 
bijvoorbeeld als shapefile. Door middel van editen kan je de laatste imperfecties uit de 
achterliggende tabel halen.

Je kan gebruik maken van verschillende grafische variabelen om de reizgersaantallen per station te 
onderscheiden. Ik gebruikte de schaling van het symbool van het station op basis van de diameter 
van de cirkel. Ook gebruikte ik schaling van het label met de stationsnaam en het reizigersaantal.

De diameter van de stationssymbolen berekende ik met de expressie 0,33 * de logaritmische waarde
van het reizigersaantal. De tekstgrootte van het label van de stationsnaam en het reizigersaantal 
berekende ik door 3 * de logaritmische waarde van het reizigersaantal te nemen. Ik kwam op deze 
waarde door middel van 'trial and error'. Deze groottes kunnen zo worden ingesteld bij de label en 
stijlopties. Voor de presentatie van de labels koos ik voor het mooi afgeronde Segoe bold lettertype. 
De puntsymbolen van de stations heb ik gepresenteerd met gele cirkels met een zwarte outline.
Mijn resultaat van het kaartbeeld met reizigersaantallen op de stations van de Rhijnspoorlijn vind je 
hieronder in twee afbeeldingen.



Je kan nog meer gaan manipuleren met de gegevens om het meer op een infographic te doen lijken.
Met een infographic presenteer je de gegevens van reizigersaantallen meer als een beeldsymbool en 
minder als een kaart. Als het eerste maak je in het GIS  een grid met lijnen om de 7.5 kilometer 
ofwel 7500 meter. Hiervoor maak je gebruik van de functie vectorgrid. De totaalafstand is dan 7.5 
km maal 20 stations = 150 kilometer. De werkelijke afstand van Amsterdam naar Zevenaar via het 
spoor is overigens iets lager rond de 110 kilometer. 

Je kan nu een aantal bewerkingen uitvoeren op de laag met stations. Je maakt een kopie van deze 
laag aan. In een nieuwe kolom met de naam 'Type' geef je voor elk station aan of het een intercity 
station betreft of een station voor stoptreinen of een station waar soms intercity's stoppen 
(gemengd) middels de edit modus (Stations waar soms sneltreinen stoppen zijn Amsterdam Bijlmer 
Arena, Amsterdam Duivendrecht, Driebergen – Zeist en Veenendaal.)
Vervolgen kan je ook in de edit modus de stations naast elkaar op het grid plaatsen.

Je kan de stations thematisch presenteren op het 'Type' veld waarbij je bijvoorbeeld oranje gebruikt 
voor intercity stations, geel voor gemengde stations en lichtgeel voor stations voor stoptreinen 
De labels van de stationsnamen kan je op dezelfde manier instellen als op de kaart boven, evenals 
de symboolgrootte. Met labelplaatsingsopties kan je het label recht boven het station plaatsen en 90 
graden draaien. 

In de laag met sporen kan je een nieuwe lijn rechte lijn trekken van circa 150 kilometer waarbij je je



grid als referentie kan gebruiken en vervolgens kan je er attributen aan toekennen op een zelfde 
wijze als bij de overige records.
Vervolgens kun je de lijnen van de andere sporen uit het sporen bestand verwijderen in de edit 
modus. Je kan een nieuw symbool ontworpen voor het spoor  door het samenstellen van en 
lijjsymbool bestaande uit een achtergrond lijn en een iets smallere voorgrondlijn en een symbolen 
lijn met intervallen en deze toepassen op de laag van de spoorlijn. Vervolgens kun je de lijn onder 
de stations plaatsen. Je verwijdert de lagen met het grid en de spoorlijnen of zet ze uit. De 
infographic gaat er dan als volgt uit zien.

Ben je door deze blog geinspireerd of heb je een idee om de blog beter of mooier te maken laat het 
me dan weten. Succes.

Shapefile sporen: Bron: Jan-Willem van Aalst — www.imergis.nl.
Shapefile stations: Bron: PDOK WFS service Nationaal Wegen Bestand.


