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DEBAT BEREIKBAARHEID

‘Onder een 
metrOpOOlregiO 
hOOrt een 
metrOnetwerk’
Hoe maken en houden we de Metropoolregio 
Amsterdam duurzaam bereikbaar? En 
waarin onderscheidt Amsterdam zich van 
andere metropolen? Die vragen stonden 
centraal tijdens een rondetafelgesprek op het 
gemeentehuis van Almere. Een toepasselijk 
locatie, met het oog op de veelbesproken 
toekomstige IJmeer-verbinding. “Vergeleken 
met andere metropolen en grote steden 
hebben we hier al een compacte situatie.”
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“In ons gebied hebben we, gelet op onze kennis, houding en 
cultuur, alles om de metropool Amsterdam echt op de kaart 
te zetten,” trapt de Haarlemmermeerse wethouder John Ne-
derstigt af. “Maar dan moeten we nu de juiste beslissingen 
nemen over infrastructuur, bouwen, verbinden en de logistiek 
van energie. Ik krijg het gevoel dat de durf, die Nederland in 
het verleden had als het ging om gewaagde projecten, een 
beetje aan het verdwijnen is. Het bedrijfsleven wil wel, maar 
de politiek blijft achter.”

Willem Ottevanger (mOvares): “Amsterdam hoort zeker 
thuis in een rijtje met metropolen als Londen en Parijs, maar 
onderscheidt zich omdat het er zo prettig wonen is, met veel 
cultuur, werkgelegenheid, een schone omgeving en een in Eu-
ropa unieke ligging aan het water. Die kwaliteiten moeten we 
verder uitwerken en betekenis geven door ontwikkelingen op 
het gebied van transport, openbaar vervoer, de waterkwaliteit 
en recreatiemogelijkheden rond het IJmeer.”

gert visser (mOveres): “Het metropooldenken is nog steeds 
in ontwikkeling. We kunnen de komende jaren nog veel stap-
pen maken. En we hebben nog weinig problemen die andere 



metropolen wel hebben, zoals vervuiling. Kwaliteit en duur-
zaamheid zijn daarbij heel belangrijk.”

Frans de graaF (rOyal HaskOning): “De kracht van de metro-
poolregio Amsterdam is de kleinschaligheid. Je kunt dicht bij 
elkaar wonen, werken en recreëren, met snelle verbindingen 
ertussen. Schiphol ligt ook relatief heel dichtbij. Dat zie je in 
andere metropolen niet.”

JOOst ravOO (ns): “Ik ben positief gestemd. Nederland doet 
het in de crisis relatief goed, met Amsterdam en de as naar 
Eindhoven als voornaamste groeikernen voor de Nederlandse 
economie. Je ziet dat Amsterdam een belangrijke hub is voor 
zowel het water- als luchtverkeer en voor zowel internet en 
telecom als het spoor en de weg, met daarbij nog cultuur, ge-
schiedenis en een bijzondere blauwgroene kwaliteit. Revoluti-
onaire stappen zijn niet nodig, maar je moet zorgvuldig, met 
behoud van kwaliteit, uitbreiden.”

Ben viveen (WerkmaatscHappiJ amsterdam almere van Het 

ministerie van inFrastructuur en milieu): “Ik ben zes jaar in 
de regio bezig geweest met bereikbaarheid, met projecten als 
de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp. Je ziet dat de me-
tropool de economische motor is, net als de haven van Rotter-
dam en een paar andere plekken. Daarom moeten we investe-
ren in bereikbaarheid, maar dan wel in goede samenwerking. 
De Werkmaatschappij Amsterdam Almere is daar een mooi 
voorbeeld van.”

adri duivesteiJn (WetHOuder gemeente almere): “Over tien 
jaar hebben we een totaal veranderde infrastructuur op het 

gebied van autovervoer en in potentie een heleboel nieuwe 
stedelijke kernen. En hopelijk ook een volwaardig metronet-
werk, want daar moeten we niet zo ingewikkeld over doen: 
onder een metropoolregio hoort een metronetwerk.”

stevige keuzes
nederstigt: ‘Er moeten nu wel een paar stevige keuzes wor-
den gemaakt. Afstanden worden minder belangrijk. Ze zijn 
kleiner geworden, je kunt ook Brussel of Parijs als luchthaven 
gebruiken. Omgeving wordt nu enorm belangrijk. En zaken 
als investeren in en gebruik maken van duurzame energie. 
Andere grote metropolitane regio’s maken al keuzes op dat 
gebied. Kijk naar China en naar Duitsland. Daarin lopen we 
toch achter.”

visser: “Vroeger is er vooral fors geïnvesteerd in infrastruc-
tuur als aanjager van economische ontwikkeling. We staan 
nu ook weer voor een moment waarop grote investeringen 
gedaan moeten worden. Maar het gaat niet alleen om infra-
structuur op het gebied van mobiliteit, maar ook op het ge-
bied van bijvoorbeeld kennis en ICT.”

ravOO: “Bij keuzes die vroeger werden gemaakt heeft het in-
frastructurele component altijd de handel gestimuleerd. Dat 
blijft belangrijk. Investeren in duurzame energie moet ge-
woon, maar daarmee kunnen we ons niet onderscheiden. Dat 
doet elke metropool. Wat Amsterdam onderscheidt is dat deze 
metropool relatief polycentrisch is. Je bent in de stad, maar 
ook bijna buiten. Dat doet iets voor de kwaliteit van leven. 
Daarom wonen mensen hier graag en vestigen buitenlandse 
bedrijven zich hier graag. Het is ook niet zo raar dat Hoofd-

dorp een recordaantal Europese hoofdkantoren van bedrijven 
telt. Die kwaliteiten moet je behouden en uitbouwen.”

de graaF: “Duurzame ontwikkeling gaat voor mij om flexi-
biliteit. Je moet niet minimalistisch denken en alles strak en 
uitgemeten maken, op basis van een beperkt programma van 
eisen. Het gaat erom iets neer te zetten wat toekomstbesten-
dig is en kan worden aangepast aan functieverschuivingen. 
Dat is duurzaam.”

nederstigt: “We zijn in onze gemeente bezig met een struc-
tuurvisie: een vierlaagsmodel. Wat je in de verschillende 
lagen doet, moet je zo plaatsen dat het altijd kan worden 
opgeschaald of gedownsized. Een eenvoudig voorbeeld is het 
neerzetten van scholen in groeigemeenten die gemakkelijk 
kunnen worden omgezet naar woningen of kantoren. Het is 
op dat moment misschien kostbaar, maar je verdient het te-
rug en scheept iemand anders over tien jaar niet op met een 
probleem.”

de graaF: “Er is een onderscheid tussen technische en econo-
mische levensduur.”

Ottevanger: “Duurzame ontwikkeling betekent ook focussen 
op gebiedskwaliteiten, daar een vergrootglas opzetten en ze 
verbeteren. Zoals het IJmeer.”

visser: “Dat vraagt niet om flexibele technische oplossingen, 
maar om een flexibel systeem.”

tOekOmstgericHt
ravOO: “Als je bij de IJmeer-verbinding ook de attractiviteit 
wilt vergroten, moet je een duidelijke keuze maken. Dan is 
een brug logischer dan een tunnel, omdat je reizigers daarmee 
echt laat genieten van het uitzicht en de natuur. Een dergelij-
ke infrastructurele ingreep heeft ook toegevoegde waarde voor 
andere systemen, zoals ruimtelijke kwaliteit en ecologie. Dat 
kan ook helpen de financiering dichterbij te brengen.”

viveen: “De omlegging van de A9 bij Badhoevedorp is ook een 
goed voorbeeld van toekomstgerichte ontwikkeling. Er is daar 
nog ruimte voor toekomstige verbreding. Het combineert 
ruimtelijke ordening ook mooi met bereikbaarheid. Er is ge-
kozen voor een omlegging om het centrum van Badhoevedorp 
nieuwe kansen te bieden en een impuls te geven aan de leef-
baarheid en de robuustheid van het autonetwerk.”

visser: “Het is inderdaad een duurzame oplossing: de locatie 
Badhoevedorp wordt een stuk hoogwaardiger en fungeert als 
springplank voor ruimtelijke en economische ontwikkeling. 
Toch had er nog duurzamer met het project omgegaan kunnen 
worden,  bijvoorbeeld door te zorgen dat er in de weg energie 
zou worden opgewekt.”

nederstigt: “Het is in elk geval een project dat kansen schept 
en een prima voorbeeld van een integrale aanpak. De partici-
patie en samenwerking zijn heel goed geweest.”
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de deelnemers

Een overzicht van de deelnemers aan het rondetafelge-
sprek over de duurzame bereikbaarheid van de Metro-
poolregio Amsterdam:

John Nederstigt, wethouder duurzaamheid in de ge-
meente Haarlemmermeer;

Willem Ottevanger, projectmanager IJmeer-verbin-
ding bij advies- en ingenieursbureau Movares;

Gert Visser, directeur divisie Mobiliteit en Ruimte bij 
Movares;

Frans de Graaf, directeur Business Development bij in-
ternationaal technisch adviesbureau Royal Haskoning;

Joost Ravoo, regiodirecteur Randstad Noord bij NS;

Adri Duivesteijn, wethouder Ruimtelijke Ordening en 
Wonen in de gemeente Almere;

Ben Viveen, als directeur van de Werkmaatschappij 
Amsterdam Almere verbonden aan het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu. 

JOHN NEDERSTIgT WILLEM OTTEVANgER, FRANS DE gRAAF



duivesteiJn: “Dat zou bij de ontwikkeling van een metronet-
werk ook moeten. Wat het nu nog moeilijk maakt, is dat nie-
mand zich daar verantwoordelijk voelt. Het rijk denkt alleen 
aan de trein, de gemeentes alleen aan tram en bus. Mentaal is 
de stad nog niet gemaakt. Het is ook geen metropool als Parijs 
of Londen, maar het lijkt wel op een stedelijk conglomeraat 
als Athene of Kopenhagen. In veertig jaar is er sprake geweest 
van revolutionaire verstedelijking en die verdichting gaat nog 
steeds door.”

nederstigt: “De intentie voor samenwerking tussen het rijk 
en andere overheden en partijen is er wel, maar er wordt nog 
te veel naar eigen belangen gekeken. Vooral de snelheid in be-
sluitvorming kan beter.”

integraal prOces
Ottevanger: “De Werkmaatschappij Amsterdam Almere is 
een goed voorbeeld waarbij de creativiteit en energie van an-
dere partijen, in dit geval de markt, wordt benut. Voor ons is 
het een enorme impuls, veel meer dan wanneer je alleen maar 
braaf een programma van eisen zit in te vullen.”

ravOO: “Je ziet hoe in dat integrale proces op drie punten iets 
bij elkaar wordt gebracht wat niet vanzelfsprekend samen-
komt: organisaties, infrastructuur en ruimtelijke ordening en 
de verschillende vervoersmodaliteiten.”

duivesteiJn: “Het komt nog niet echt tot integraal denken. 
Theoretisch weten we het wel, maar we krijgen het nog niet 
voor elkaar dat te vertalen naar bestuurs- en investeringsmo-
dellen. Je zult zien dat in de discussie over de IJmeerverbin-
ding iedereen erkent dat zo’n metro goed zou zijn, maar dat 
niemand verantwoordelijkheid neemt.”

viveen: “We hebben buitenlandse partijen gevraagd wat hun 
visie is op het openbaar vervoer in Nederland. Ze constateer-
den dat het alleen landelijk en plaatselijk aanwezig is en dat je 
te weinig ziet van een tussenniveau. Met de invoering van een 
OV-autoriteit wordt nu overigens wel geprobeerd die proble-
men op te lossen.”

ravOO: “Het is van belang om modaliteiten aan elkaar te 
knopen en knooppunten goed en slim te gebruiken bij de ont-
wikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening. Almere 
heeft bijvoorbeeld een spoorcorridor en een wegencorridor. 
Maar studies voor ruimtelijke ontwikkelingen richten zich 
nog heel erg op het buitengebied, terwijl de potentie in de eer-
ste plaats ligt op de doorontwikkeling tussen weg en spoor.”

visser: “Vanuit de woongebieden moet ook worden gezorgd 
voor voorzieningen waarmee je gemakkelijk bij de  
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knooppunten kunt komen. Een echt fijnmazig netwerk, dat 
geeft echt meerwaarde.”

Ontspannen
duivesteiJn: “Naar verhouding, vergeleken met andere me-
tropolen en grote steden, hebben we hier al een compacte 
situatie. De afstanden zijn nauwelijks van betekenis. Als er 
geen file is ben je in twintig minuten van Almere in het hartje 
van Amsterdam. De kunst is alleen ervoor te zorgen dat de af-
standen op een ontspannen manier ervaren kunnen worden.”

ravOO: “Je bent nu met de trein in 23 minuten van Almere in 
Amsterdam Centrum. En dat gaat sneller worden. Het klopt 
dat er geen echt ontbrekende verbindingen zijn, het gaat voor-
al om verdere verdichting, versnelling en veraangenaming. 
Almere moet meer naar de flanken worden ontwikkeld met zo 
veel mogelijk rechtstreekse verbindingen naar andere punten 
in de Randstad. In de Haarlemmermeer wordt nu weer over 

het openbaar vervoer en light rail gesproken. Als je kijkt naar 
een oude kaart, zie je dat al die sporen er eigenlijk al lagen. 
De ontwikkeling ervan moet je ook laten afhangen van je wo-
ningbouwprogramma.’

nederstigt: ‘Er komen nog zo’n twintigduizend woningen bij 
in Haarlemmermeer. Een goede bereikbaarheid is en blijft be-
langrijk, zowel voor woongebieden als werklocaties.’

ravOO: ‘Je moet dan goed nadenken: doe je dat zo dicht moge-
lijk bij de kern van Hoofddorp of juist aan de andere kant. En 
hoe ontsluit je dat?’

Ottevanger: “Het zijn vooral de tussenliggende netwerken. 
Je moet hier een Amsterdam metro krijgen die, net als de 
London Metro, 25 kilometer ver de regio ingaat. Via de noor-
delijke IJ-oevers naar Zaanstad, Haarlemmermeer en via het 
IJmeer naar Almere.” 

duivesteiJn: “Dat vereist ook nog metropolitaan denken van 
de burgers. Die moeten multimodaal kunnen overstappen, 
voortdurend bedenkend wat de meest efficiënte verbinding 
is. Het gaat dan niet om lijnen tussen Amsterdam en Almere, 
maar om een stedelijk netwerk waarmee je overal gemakkelijk 
kunt komen. Dan wordt wonen in Almere-Pampus heel aan-
trekkelijk. Ik voorspel dat veel oudere Amsterdammers, voor 
wie een goede verbinding met de stad essentieel is, op die plek 
wel oud willen worden.”

ravOO: “Straks kun je van de Noord/Zuidlijn op de Zuidas over-
stappen naar Schiphol. Je bent vanaf de luchthaven in no time 
overal in het centrum van Amsterdam. Dat heb je niet op veel 
plekken. Voor Almere is het van belang om in de verschillende 
varianten van OV-SAAL, de rechtstreekse intercityverbinding 
naar zowel Amsterdam Centraal als Amsterdam Zuid/Schip-
hol, op de agenda te houden.”

Ottevanger: “Een goed netwerk is één ding, maar voor de 
duurzame bereikbaarheid is het ook belangrijk de kwaliteit 
van de metrostations sterk te verbeteren.”

duivesteiJn: “En de kwaliteit van de treinstations in Almere!”

Ottevanger: “Het verhogen van de kwaliteit van stations en 
hun omgeving geeft een belangrijke impuls aan het imago en 
de aantrekkelijkheid van het metrosysteem. Het zou mooi zijn 
als de stations weer de architectonische parels worden waar 
het voor reizigers aangenaam doorheen lopen is.”

ravOO: “Er moet nog een mindswitch worden gemaakt. Het 
primaat van mobiliteit ligt nog altijd bij de autobezitter. We 
zouden moeten durven dat primaat bij het openbaar vervoer te 
leggen. En bij de attractiviteit van stations en stationsgebie-
den.”

de graaF: “Samenwerken is essentieel. Toen we vijftien jaar 
geleden met de Noord/Zuidlijn bezig waren, wilden we een 
mooi geautomatiseerd metronet. Dat heeft lagere levensduur-
kosten. Het GVB, de meest waarschijnlijke exploitant des-
tijds, durfde deze innovatieve aanpak uit angst voor onvrede 
bij het personeel niet te steunen. Zo krijg je geen duurzame 
oplossingen.”

ravOO: “Op het gebied van integraliteit vallen nog wel wat 
slagen te maken.”

duivesteiJn: “Mensen moeten door de tijd kunnen kijken, 
verder dan het nu, en zich afvragen welke bijdrage ze kunnen 
leveren aan een groter geheel. Alleen zo kun je boven jezelf 
uitstijgen.”

‘het bedrijfsleven wil wel, 
maar de pOlitiek blijft achter’

‘het kOmt nOg niet echt 
tOt integraal denken’

BEN VIVEEN

JOOST RAVOO

gERT VISSER

ADRI DUIVESTEIJN


