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Stimuleer (nieuwe) multimodale
knooppunten en verknoop ov-netwer-

ken. Dat schrijft dé recente Structuur-

visie lnfrastructuur en Ruimte, SVIR,

voor. En ookhet Programma Beter

Benutten maakt werk van 'het verster-

ken van de (vervoer)knooppunten'. Dit

roept om regionale regie.

\ /erknoping van transportsystemen is zeker een

V beìangrl;kmiddel om destedelijke bereikbaar-

heid te bevorderen. lmmers (deel)optimaìisaties

van afzonderlijke transportnetwerken zullen niet

leiden tot dát kwalitatieve transportsysteem dat

door gebruikers wordt gevraagd. Zeker nu over-

heìdsbudgetten de komende jaren schaars worden,

is het van belang de euro daar te investefen waar

Economische crisis biedt time out

Stedelijke ontwikkeling moet op alle

fronten anders. Daar zijn alle partijen

het, gegeven de huidige vastgoedcrisis,

over eens. Meer op de vraag gericht,

goedkoper en duurzamer, fl exibeler,

meer gestandaardiseerd en sneller.

De economische crises die de gebieds-

ontwikkeling oude st'rjl vrijwel geheel

heeft lamgelegd, biedt een time-out om

eens goed na te denken hoe het allemaal

beter kan.

die het meest rendeert. Toch vergt de bijdrage van

verknoping van netwerken aan de oplossìng van

be¡eikbaarheidsproblemen, nog wel nadere onder-

bouwing.

Schaarse studies die ingaan op hetpublieke belan g

van verknoping van netwerken laten weliswaar
positieve effecten zien, maat ook dat deze voorde-

len nogaì locatiespecifiek zijn en sterk samenhan-

gen met flankerende maatregeìen. Zo heeft het

weinig zin om uitgebreid in stadsrandtransferia

te investeren als tegelijkertijd het aantal parkeer-

plaatsen in stedelijfe centra op peil wordt gehou-

den, er geen informatiewordtverschaft aan poten-

tiële gebruikers van deze overstappunten en ov-

diensten gebruikers niet snel naar de gewenste

eindbestemmingen bren gen.

Ook de bijdrage aan pubìieke belangen zoals eco-

nomische groei of reductie van de externe effecten

van autoverkeer in steden, worden nog onvoì-

doende ìnzichtelijk gemaakt. Binnenkort start er

een NWO-studie die aan de hand van twee cases

(Noord- en Zuìdvleugel) de maatschappelijke baten

beter in kaart brengt.

Gemeenten hebben het primaat
Als het gaat om de verknoping van mobiliteit en

ruimte laat de SVIR reële kansen liggen. De

benoemde multimodaleknooppunten zijn natuur-

ìijk een ideale vestigingsplaats voor werkgelegen-

heid, winkels en bijvoorbeeìd onderwijsvoorzienin-

gen. Door deze op knooppunten te vestigen zijn ze

goed bereikbaar voor grote groepen mensen uit de

omliggende regio's. Terecht noemt de VROM-raad

dergelijke integrale knopen kristallisatiepunten

voor ruimtelijke ontwikkelingen. Realìsatie van een

stevig ruimtelijk programma op knooppunten zou

bovendien het gebruik van de multimodale ver-

accommoderen, terwijl die toekomstige

bewoners voor het overgrote deel van

hun werk zijn aangewezen op de regio

Amsterdam en Schiphol, leg dan die

lJmeerverbinding als onderdeel van een

Groot-Amsterdams metro-/tra msysteem

t'rjdig(!) aan. Een mooi voorbeeld op een

lager schaalniveau vind ik de ontwikkeling

van lJburg, waar de tramlijn de nieuw-

bouw vooruit snelde en het ov-aanbod al

was geregeld, voordat de woningen wer-

den en worden opgeleverd.

Op het niveau van binnenstedelijke (her-)

ontwikkeling is het een múst om over
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voersystemen vergroten en daarmeebeterebenut-

ting van bestaandetransportsystemen stimuìeren.

Voor het realiseren van een dergeìijk ruimtelijk
programma is het rijk echter in beìangrijke mate

aangewezen op de decentraìe overheden. Behalve

met het rijksvastgoed en de bemoeienjs met een

select aantal knooppunten van nationaal belang,

zijn het de regio's en de gemeenten die hetprimaat

hebben op de ruimtelijke ontwikkelingen.

Korting op hypotheek bij ov-knooppunt
Voor het realiseren van de groeidoelstellin gen van

het rijk inzake het gebruik van het spoor en de

verbetering van de doorstroming op de weg, is

h et rijk dus afhankelijk (van de medewerkin g) van

provincies en gemeenten. H et ontbreekt namelijk

aan natìonaal instrumentarium zoals bijvoor-

beeìd in delen van de VS bestaat, waar mensen

korting krijgen op hun hypotheek als ze in de

buurt van een ov-knooppunt gaan wonen. Hoe

regionale regie kan uitpakken leren we van de

effecten van 'Stedenbaan'.Zo is het aantal
arbeidsplaatsen rond Stedenbaanstations in de

periode 2oo5-2oo9 met r4.5oo gestegen. En het

aantal woningen bij deze stations in de periode

zoo6-zo'to met 95oo (45 procent van de in die

periode gerealiseerde woningen). Kortom, bij de

reaìisatie van ruimtelijke- en vervoerknooppun -

ten kunnen regio's beduidend bijdragen. Belang-

rijke aandachtpunten daarbij zijn:
. Regìonale selectìe. Niet een lange lijst van

gewenste knopen, maar aandacht richten op

een aantal regionale knopen met multimodale

ontsluiting en ruimte voor ontwikkeìing van

vastgoed. Selectiviteit is hier een sleutelwoord.

Juist in de periode waarin vastgoedontwikkeìing

moeizaam van de grondkomt, kunnen afspraken

op regionale schaal, ondersteund door het rijk,

van belang zijn om de knoopontwikkeling moge-

lijkte maken.
. Duiilelíjk profieL De afzonderìijke knopen heb-

ben een duidelijk profiel dat onderscheidend is

ten opzichte van de omgeving. Terecht wijzen

ruimtelijke ordenaars op begrippen als pìaats-

kwaìiteit en ruimtelijke identiteit.
. Probleemeigenaat Uft ervaringen blijkt dat de

ontwikkeling van knopen geen eenvoudige zaak

is omdat een groot aantaì actoren betrokken ìs

bij zoweì de vervoer- als de ruimtelijke compo-

nent. De deelbelangen, versnipperd over par-

tijen (overheden, vervoerbedrijven, grondei ge-

naren) en geldstromen impliceren dat er geen

duìdelijke probleemeigenaar en ìnitiatiefnem er

bestaat die in staat is de ambities van partijen,

en de lokaìe en regionale belangen te verbinden.

Juist de gezamenlijke aanpak die binnen Beter

Benutten wordt nagestreefd kan hier een bij-
drage leveren.

. Vereveníng van opbrcngsten. Het stimuleren

van ontwikkeling van knopen en selectiviteit

daarin, kan ook worden gekoppeld aan de beste-

ding van (beperkte) rijksmiddeìen. 6emeenten

en bedrijfsleven brengen meer dan voorheen

ruimtelijke ontwikkelingsagenda's in en dragen

van daaruit ook bij aan de ontwikkeling van

netwerken met aanvulìende bijdragen vanuit

het rijk. Verevening van opbrengsten, gekoppeld

aan een strenger ontwìkkelingsbeleid elders in

het stedelìjk gebied, kan in de periode met
schaarse middelen leiden tot verbetering van

het transportsysteem.

De ontwikkeling van knooppunten waarin .o*.'l I

vervoer- als ruimtelijke functies worden gereali- ;

seerd bìedt belangrijke kansen voor economisch e

ontwikkelingen bij een betaaìbaar transportsy- ,

steem. Van overheden mogen zij hierin het voor- .

touw nemen. Bij verdere ontwikkeling wordt
opnieuw samenwerking gevraagd tussen over-

heden en marktpartijen. Dan worden de kansen

van ìntegrale beleidsontwikkeling van ruimte en

mobiliteit vollediger benut. €

Voorkom suboptimale
multim odal e kn ooppunten

Eén punt is het denken over symbiose

tussen gebieds(her-)ontwikkeling en de

daarmee opgeroepen mobiliteitsbe-

hoefte. Te vaak is in het verleden groot-

schalig gebouwd zonder tegelijkertijd

een goed vervoersysteem - lees ov-

systeem - mee te laten groeien.

Ongeacht het schaalniveau is deze duale

benadering - ook wel TOD, transit orien-

ted development - cruciaal om te voor-

komen dat elk huishouden al snel twee

auto's voor de deur heeft staan.

Als Almere de opgave voor grootschalige

woningbouw in de Noordvleugel moet

adequate ov-systemen te beschikken.

Voor de auto is daar nauwelijks nog

ruimte.

Nu meer en meer de provincies conces-

sieverlener worden voor regionaal ov,

liggen hier ook grote kansen voor

gebiedsontwikkeling met daarop geënte

ov-voorzieningen. Hier komen ruimtelijk

beleid en mobiliteitsbeleid samen in één

bestuurslaag en kunnen geïntegreerde

benaderingen worden gerealiseerd.

Het is te hopen dat zoveel mogelijk regi-

onale spoorlijnen aan de provincies wor-

den toegewezen om deze slag te maken.

Door combi-concessies voor regionaal

trein/bus/doelgroepenvervoer af te

geven, kunnen vervoerbedrijven ver-

gaand optimaliseren op het gevoerde

ruimtelijke beleid. Dat daarvoor wel eens

vóórgeinvesteerd moet worden, zoals in

het voorbeeld van lJburg, moge de pret

niet drukken. lndien van meet af aan een

goed ov-netwerk in te (her-)ontwikkelen

gebieden aan de Nederlandse burger

wordt aangeboden, dat excellent aan-

sluit op de knopen in het landelijke inter-

citynetwerk, zal de keus voor het ov al

snel worden gemaakt; zeker als de

benzineprijzen zich blijven ontwikkelen

zoals in de afgelopen maanden!

De kwaliteit van het ov moet daarbij

omhoog! Geen 3ojaar oude hokken van

metrostellen vol graffiti, maar modern,

licht en sexy materieel, passend bij de

lifestyle van de iPad, iPhone en iTravel!

Een comfortabel vervoermiddel waarin je

je trots, metje, al dan niet buitenlandse,

vrienden door stad en land verplaatst.

Net als gebiedsontwikkeling nieuwe stijl,

dus toegesneden op de wensen en ver-

wachtingen van de burger van nu.
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