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Tevreden reizigers nu en in de toekomst

Innoveren voor de dag van overmorgen

Terugwinnen reizigers nog belangrijker

Metrolab project: de spitsmetro
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Steeds drukker en voller

Wat was de aanleiding?

via station Beurs125.000
in- en uitstappers per dag650.000

Meer RET-reizigers op Beurs dan treinreizigers op CS



Wat is het probleem?

Uitdaging van Metrolab



Hoe pakken we het aan?

Metrolab - innoveren in 5 fases
Innovatietraject gestart

1 2 3
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Fase 1: Van ideeën naar ontwerpen

Inzicht in huidige situatie, 
verbeteringen herkennen, 
ideeën genereren voor 

oplossingen en 
ontwerpkeuzes maken

Fase 4: Mock-up fase

Kansrijke modules in diverse 
opstellingen in het (mock-up) 
voertuig testen en feedback 

reizigers & experts   
toepassen op iteraties

Fase 5: Aansluiting op organisatie 

Aansluiting op interne 
processen en tijdslijnen voor 
beurten, revisie, levensduur-

verlenging metro’s en    
nieuwe aanschaf

Fase 2: Testen bij reizigers

Directe feedback ophalen bij 
reizigers met testen van

prototypen en virtual reality
ontwerpen om door te 

ontwikkelen 

Fase 3: Marktconsultatie

Samenwerken met leveranciers
om o.a. maakbaarheid van 

ontwerp te toetsen en nieuwe 
concepten samen te 

ontwikkelen



Metrolab – fase 1

Van ideeën naar ontwerpen

Mecanoo & RET Kernteam & Enversed Doel van het project

Nieuwe indeling van metro die 
we zonder volledige revisie 
kunnen doorvoeren om op 
korte termijn al extra capaciteit 
tot 10-20% te creëren 

Aanpak

In themasessies en 
feedbacksessies komen tot 
eindontwerp (principes & modules)

Resultaat

Herontwerp nieuwe 
inrichting metro & modules

Uitvoerbaar

Bestaand materieel

Flexibel inzetbaar

Veiligheidseisen

Fase 1



Metrolab – fase 1

Klein beginnen met schetsen

1. Veiligheid en regelgeving

4. Maakbaarheid en 
functionaliteit/kosten 

2. Exploitatiekosten en 
Beheersbaarheid

3. Comfort en Beleving 
reiziger



Metrolab – fase 1

Ontwerpen samen met 



Metrolab – fase 1

Nieuw interieur & modules
Resultaten – Fase 1

Ontwerp nieuwe 
inrichting SG-3

1 Modules & types2 Mock-ups & 
VR 360 tour
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Metrolab – fase 1

Toegankelijkheid is belangrijk



Metrolab – fase 1

Variatie in zitten, leunen en staan



Klantonderzoek VR Experience Metro & Prototypes
Doel van het project

Feedback van reizigers om 
huidig ontwerp aan te 
scherpen en potentie van 
prototypes vast te stellen

Aanpak

Kwalitatief onderzoek 
VR met reizigers

Resultaat

Onderzoek toont aan dat 
ontwerp op hoofdlijnen op goede 
koers ligt,  geen reden voor 
drastische wijzigingen

Metrolab – fase 2

Interieur testen bij reizigers in 2020
Fase 2



2. Metrolab

Virtual Reality & Mock-ups

Kom naar onze deelsessie voor de resultaten!
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Initiatief binnen een traditioneel OV bedrijf van de grond krijgen vraagt 
sponsorship van directie en ruimte om het ‘gewoon te doen’ 1

Evaluate

Lesson’s learnedWat hebben we al geleerd?

Programma van lange adem, van houtskoolschetsen naar 3D modules en mockups; 
afvaardiging van diverse expertises noodzakelijk voor gedragen ontwerpen

In vroeg stadium testen bij reizigers om bevestiging op te halen waar wel/niet 
behoefte aan is. Feedback direct meenemen in iteraties

Leveranciers betrekken in ontwerpfase om conceptontwikkelingen van interieur 
te kunnen realiseren; hoe kunnen we hier gezamenlijk in optrekken?

Openheid en transparantie met onze opdrachtgever / MRDH van belang om 
programma te omarmen en tijdig te ondersteunen voor versnelling
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