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9.588 woningen

gemeente ZEIST
1.111 woningen

gemeente BUNNIK
2.125 woningen

gemeente VEENENDAAL
6.849 woningen

gemeente RHENEN 
1.416 woningen

gemeente EDE
1.250 woningen

gemeente HEUVELRUG
914 woningen

UTRECHT

Zuid-Oost
Utrecht

BRU

FoodValley
Rijksweg A12 

Ecologische HoofdStructuur

2010-2014

2014-2018

2018-2022

2022-2026

2026-2030

118 ha

241 ha

147 ha

173 ha

181 ha

ONTWIKKELGEBIEDEN
lokaties, capaciteit en fasering

Prognose op basis van 
inventarisatie bij de gemeenten 
en provincie. Totaal 860 ha.

> Sprinter Uitgeest - Rhenen (2)
> Sprinter Utrecht - ’s Hertogenbosch (2)
> Intercity Schiphol - Nijmegen (2)
> Den Helder - Arnhem (2)

# INWONERS
148.340

# WONINGEN
68.309

# WERKNEMERS
94.449

# IN- EN UITSTAPPERS
50.595

Overzicht corridor

 45.063 inwoners
 19.593 woningen
 44.965 werknemers
 

UTRECHT CS
(Downtown)

VAARTSCHE RIJN
(Stad van de Toekomst)

DRIEBERGEN - ZEIST
(Klein-stad)

MAARN
(Intensieve Bedrijvigheid)

VEENENDAAL WEST
(Buitenplaatsen)

VEENENDAAL ZUID
(Buitenplaatsen)

RHENEN
(Buitenplaatsen)

VEENENDAAL CENTRUM
(Klein-stad)

EDE - WAGENINGEN
(Buitenplaatsen)

VEENENDAAL - DE KLOMP
(Boven-regionaal knooppunt)

BUNNIK
(Boven-regionaal knooppunt)

 21.344 inwoners
 9.280 woningen
   7.013 werknemers
   5.713 in- en uitstappers

 38.895 inwoners
 16.911 woningen
 12.192 werknemers
 10.231 in- en uitstappers

 3.700 inwoners
 1.609 woningen
 4.906 werknemers
 1.735 in- en uitstappers

 4.197 inwoners
 1.825 woningen
 6.297 werknemers
 2.125 in- en uitstappers  5.890 inwoners

 2.561 woningen
 1.031 werknemers
 1.388 in- en uitstappers

 12.946 inwoners
   5.629 woningen
   1.742 werknemers
   2.946 in- en uitstappers

 8.765 inwoners
 3.811 woningen
 1.864 werknemers
 2.134 in- en uitstappers

 4.413 inwoners
 1.919 woningen
 4.192 werknemers
 1.721 in- en uitstappers

 1.952 inwoners
    849 woningen
 4.898 werknemers
 1.372 in- en uitstappers

 9.940 inwoners
 4.322 woningen
 5.349 werknemers
 3.126 in- en uitstappers

TOD in de lage landen, verkenning  
van een Utrechtse corridor

Nederlandse provincies en regio’s 
kijken hoopvol naar mooie voor-
beelden van ‘transit-oriented de-
velopment’ (TOD) in het buitenland. 
Maar door structurele beperkingen 
van overheid en markt dreigen 
grootse plannen voor knooppunt-
ontwikkeling – het bundelen van 
verstedelijking rond knooppunten 
van openbaar vervoer – vast te 
lopen in de klei. Hoe maken we  
TOD polderbestendig? 
 

Strategische planners en beleidsmakers 
zijn bekend met de positieve effecten 
van knooppuntontwikkeling. Daar 
kunnen goed bereikbare hoogwaardige 
leefmilieus worden ontwikkeld, terwijl 
waardevolle landschappen gespaard 
blijven. Tegelijkertijd levert knoop-
puntontwikkeling een toename van 
het gebruik van openbaar vervoer op, 
waardoor de kwaliteit en frequentie 
van het openbaarvervoerssysteem 
kunnen worden verbeterd. De eerste 
trede van de ‘ladder van Verdaas’ stelt 

voor om ruimtelijke ordening zo te 
organiseren dat aanleg van nieuwe 
infrastructuur niet nodig is. In krappe 
financiële tijden is het voor de over-
heid van groot belang om middelen 
efficiënt in te zetten en beter te be-
nutten. Het concept knooppuntont-
wikkeling voorziet hierin, maar in de 
praktijk blijft het vaak bij vrijblijvende 
beleidskreten. Een duidelijke concrete 
visie, inclusief uitvoeringsprogramma, 
voor knooppuntontwikkeling ont-
breekt in de meeste provincies. >> 
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 Strategisch thema 
Knooppuntontwikkeling zou als stra-
tegisch thema verschillende bestuur-
slagen en diverse disciplines kunnen 
verbinden, maar in de praktijk dringt 
het onderwerp nog niet overal door. 
Programma Stedenbaan in de Zuid-
vleugel wordt gekenmerkt door sterke 
bestuurlijke visie en samenwerking. 
Op lokaal niveau komt het concept, 
dat blijkbaar nog te weinig praktijkge-
richt is, niet altijd tot implementatie. In 
Noord-Holland bestaat nog geen breed 
gedragen bestuurlijke visie op TOD 

SprintStad Utrecht 

Om een stap te zetten richting bewustwording en sa-
menhang van knooppuntontwikkeling heeft de provin-
cie Utrecht samen met Bestuur Regio Utrecht  besloten 
SprintStad als planning support tool in te zetten op de 
corridor Utrecht-Rhenen-Ede-Wageningen.

SprintStad is een natuurgetrouw simulatiespel waarmee 
in twintig jaar tijd een corridor tot ontwikkeling wordt 
gebracht. De wisselwerking tussen ruimtelijke ordening en 
mobiliteit staat in de simulatie centraal. Aan de ene kant 
genereert de ontwikkeling van woningen, werkprogramma 
en voorzieningen rond stations extra in- en uitstappers, 
waardoor frequentieverhoging op de lijn mogelijk wordt 
gemaakt. Aan de andere kant is verbetering van de bereik-
baarheid, onder andere door frequentieverhoging, noodza-
kelijk voor het aantrekken van stedelijk programma. 

De toepassing had tot doel beter inzicht te krijgen in de 
dynamiek van de corridor tot 2030 bij verschillende markt-
scenario’s. Het simuleren van de corridor had ook een 
procesmatig doel: in een veilige spelomgeving de partijen 
en hun motieven leren kennen, en experimenteren met 
lokale beslissingen en corridorstrategie. Vragen die hierbij 
gesteld werden zijn:

 £ Hoe groot is de ruimtecapaciteit van de corridor om 
programma op te nemen, en wanneer komt die capaci-
teit beschikbaar? 

 £ Is het mogelijk hiermee binnen verschillende scenario’s 
genoeg draagvlak te creëren voor frequentieverhoging 
van de treindiensten op de lijn? 

 £ Welke typen stationsgebieden bevinden zich op deze 
corridor en welke stations zullen waarschijnlijk met 

elkaar concurreren of samenwerken bij knooppuntont-
wikkeling?

 £ Kunnen provincie en stadsregio een coördinerende rol 
spelen in de ontwikkeling van de corridor?

De corridor ligt parallel aan de A12, waardoor diverse 
functies en leefmilieus mogelijk zijn. Hij maakt deel uit van 
het Programma Hoogfrequent Spoor. Meerdere kansrijke 
knooppunten worden doorsneden door gemeentegrenzen, 
zoals Driebergen-Zeist en Veenendaal-De Klomp. De ge-
dwongen samenwerking geeft hier extra dynamiek aan de 
simulatie. De corridor bevat in totaal 860 hectare ontwik-
kelgebied.

Op 14 juni 2012 werd met het gehele corridorteam - pro-
vincie Utrecht, Bestuur Regio Utrecht en gemeenten - een 
simulatiesessie gehouden. De rollen werden voor zover 
mogelijk door de echte partijen gespeeld. Hierdoor ont-
stonden conflictsituaties tussen lokaal en regionaal belang 
die ook in werkelijkheid te verwachten zijn. Bijvoorbeeld, 
de wens van landelijke gemeenten om een groen en dorps 
leefmilieu te behouden, terwijl de provincie en regio 
optimale resultaten willen halen uit de hoofdinfrastruc-
tuur en liefst stedelijke milieus rond knopen gerealiseerd 
zien worden, met een zekere dichtheid. Het werd duidelijk 
dat er aan de ene kant concurrentie bestaat tussen de 
verschillende knopen en gemeenten, maar dat er aan de 
andere kant ook veel te winnen valt door coördinatie en 
samenwerking. Bijvoorbeeld, door marktvraag samen slim 
te accommoderen kunnen lokale plannen tot uitvoering 
komen, regionale woningbouwdoelstellingen worden ge-
haald en er kan draagvlak worden gecreëerd voor frequen-
tieverhoging op de spoorlijn.

en wat de rol van de provincie daarbij 
zou moeten zijn. De bestaande lokale 
ambities voor knooppunten worden 
hierdoor onvoldoende ondersteund en 
gestimuleerd. In Utrecht lijkt een lichte 
combinatie van beide problemen aan de 
orde te zijn.

Regio Utrecht ontwikkelt meerdere sta-
tionsgebieden, waaronder Nederlands 
grootste knooppunt Utrecht Centraal. 
TOD komt op veel andere plekken in 
de provincie echter nauwelijks tot im-
plementatie. TOD-kansen worden niet 
benut, omdat er geen scherpe keuzes 

worden gemaakt tussen knooppun-
ten, en tussen knooppuntlocaties ten 
opzichte van overige locaties.

 Nieuwe strategie 
In het begin van de jaren 1990 ontwik-
kelden Rijk, provincies en gemeenten 
samen een strategie om vorm te geven 
aan de grote woningbouwopgave: Vinex 
werd één van de krachtigste program-
ma’s in de geschiedenis van ons ruim-
telijk beleid, mede dankzij de gemeen-
schappelijke focus en inspanning van 
publieke en private partners. Nederland 
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19 ha

13 ha
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ONTWIKKELGEBIEDEN
lokaties, capaciteit en fasering

Prognose op basis van 
inventarisatie bij de gemeenten 
en provincie.

Overzicht
KENMERK
Stad van de Toekomst

# IN- EN UITSTAPPERS
10.231

# INWONERS
38.895

# WERKNEMERS
12.192

# WONINGEN
16.911

 

stationsomgeving
R = 1.200 meterN

Utrecht Vaartsche Rijn 

SprintStad 1.2 is een initiatief van Vereniging Deltametropool
in samenwerking met TUDelft en Movares

www.sprintstad.nl   SprintStad@deltametropool.nl
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Veenendaal West

Veenendaal Centrum

Veenendaal - De Klomp

Ede - Wageningen

Veenendaal Zuid

Rhenen

Een andere zoekrichting voor een stra-
tegie is regionale programmering van 
woningen, kantoren en voorzieningen, 
die in de praktijk al zorgt voor regio-
nale samenhang en minder concur-
rentie tussen gemeenten. TOD zou in 
dit mechanisme meer prioriteit kunnen 
krijgen. Voorrang geven aan knoop-
puntlocaties boven andere locaties kan 
echter leiden tot claims en in crisistijd 
is het openbreken van overeenkomsten 
omwille van TOD niet haalbaar. Regi-
onale programmering is daarom met 
name voor de langere termijn kansrijk, 
omdat die financiële belangen en ruim-
telijke visies nu nog flexibel zijn.

Voor het maken van scherpe keuzes is 
inzicht in de betrokken factoren en ac-
toren essentieel. Om grip te krijgen op 
de dynamiek van ruimte en mobiliteit 
op een spoorcorridor, besloten de pro-
vincie Utrecht, Bestuur Regio Utrecht, 
Vereniging Deltametropool en Movares 
om planning support tool SprintStad toe 
te passen op de lijn Utrecht CS- >>
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inventarisatie bij de gemeenten en 
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Overzicht

KENMERK
Stad van de Toekomst

# IN- EN UITSTAPPERS
10.231

# INWONERS
38.895

# WERKNEMERS
12.192

# WONINGEN
16.911

 

stationsomgeving
R = 1.200 meterN

SprintStad model. Credits: SprintStad Utrecht/Vereniging Deltametropool

Utrecht Vaartsche Rijn. 
Credits: SprintStad Utrecht/
Vereniging Deltametropool
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heeft nu een TOD-programma nodig 
met nieuwe samenwerkingsvormen 
tussen publieke en private partijen, 
voor langdurige gebiedsontwikkelingen 
met een hoog risicoprofiel. Tijdens het 
opstellen van de Structuurvisie Rand-
stad 2040 heeft een alliantie nagedacht 

over een strategie voor centrum- en 
knooppuntontwikkeling.1 Deze alliantie 
constateerde al dat een gezamenlijke 
inspanning van overheid, markt en 
maatschappelijke organisaties noodza-
kelijk is om de opgave op de agenda’s te 
krijgen en uit te voeren.
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Rhenen-Ede-Wageningen. Dit instru-
ment faciliteert strategievorming 
van TOD door interactie van actoren 
en factoren op lange en korte termijn 
inzichtelijk te maken (zie kader p. 50).  
 
  Implementatie 

 
Eén van de oplossingsrichtingen be-
staat uit het maken van heldere keuzes 
voor kansrijke knopen in het netwerk. 
Het verdelen van de aandacht over alle 
knopen tegelijk leidt immers tot een 
te grote en onduidelijke opgave, met 
knooppuntkannibalisme tot gevolg. On-
danks de groeiprognoses voor de regio 
Utrecht, is de markt voor stedelijke en 
regionale functies beperkt. Te grote 
spreiding van deze opgave leidt niet tot 
de gewenste stedelijke leefmilieus en 
functiemenging. Bij de geselecteerde 
knooppunten kan een onderscheidend 
profiel uitkomst bieden. Door een 
heldere onderscheiding in kwaliteiten 
en ambities ten opzichte van de andere 
knooppunten kunnen door bouwende 
partijen en eindgebruikers betere 
locatiekeuzes worden gemaakt. Het 

openbaarvervoernetwerk verbindt de 
verschillende knoopmilieus vervolgens 
tot een daily urban system, bijvoor-
beeld een verstedelijkte spoorcor-
ridor. Dergelijke sterke knooplocaties, 
met een eigen identiteit en ambitie, 
kunnen succesvoller door gemeenten 
worden geprioriteerd en uitgevoerd. 
Soms is prioritering van binnenste-
delijke locaties lastig omdat ontwik-
kelaars aanzienlijke grondposities in 
het buitengebied hebben. Flexibiliteit 
in grondposities ten behoeve van TOD 
kan worden bewerkstelligd door onder 
andere stedelijke ruilverkaveling.2 
 
Coördinatie van TOD door de provincie 
heeft potentie en hoeft niet per se tot 
spanningen bij de gemeenten te leiden, 
mits dit maar gebeurt binnen het kader 
van een gezamenlijk afgesloten conve-
nant. Zo’n afsprakenkader is tevens een 
goede stok achter de deur om verder 
te komen dan algemene beleidsvoorne-
mens. Bij die afspraken is het belangrijk 
ook vervoerders en marktpartijen te 
betrekken. Wat zijn hun wensen en 
voorwaarden? 

 
Een concrete weg naar realisatie van 
TOD in de polder kan er als volgt uit 
zien:

 £ Start een Rijksprogramma Knoop-
punten;

 £ zet allianties op van overheden, 
marktpartijen en maatschappelijke 
organisaties, waarbij bevoegdheden 
optimaal worden gebruikt. Rijk en 
provincies hebben behoefte aan 
lokale initiatieven, terwijl gemeen-
ten behoefte hebben aan duidelijke 
regie;

 £ integreer waar mogelijk de porte-
feuilles Verkeer & Vervoer en Ruim-
telijke Ordening; en ontschot deze 
sectoren in de Brede DoelUitkering 
voor geïntegreerde financiering van 
TOD;

 £ selecteer een beperkt aantal kans-
rijke openbaarvervoerknooppunten; 
bepaal een onderscheidend profiel 
voor de geselecteerde openbaarver-
voerknooppunten;

 £ prioriteer de openbaarvervoer-
knooppunten ten opzichte van 
andere locaties in de tijd;

 £ maak gebruik van instrumenten als 
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regionale programmering, stedelijke 
ruilverkaveling en planning support 
tools zoals SprintStad.3

 
  Doodknuffelen 

 
De vraag is of zendingswerk – het 
vergroten van het aantal ‘believers of 
transit-oriented development’ – ge-
noeg is. Blijkbaar hebben we nog niet 
de juiste schakel gevonden om visie, 
via strategie, concreet te maken. We 
lopen het risico knooppuntontwikkeling 
dood te knuffelen met goedbedoelde 
beleidsintenties, terwijl de plannen het 
in de praktijk systematisch afleggen 
tegen grondexploitatie en andere argu-
menten van de korte termijn. Het laten 
zien van mogelijkheden en kansen is 
belangrijk voor het verspreiden van de 
TOD-gedachte, maar zeker ook voor de 
vertaling naar lokale concrete beslis-
singen. Alleen als overheden, markt en 
maatschappelijke organisaties de han-
den ineen slaan, kunnen kansen voor 
knooppuntontwikkeling ook daadwer-
kelijk worden verzilverd. ■ 

Noten
1 Den Haag, februari 2010, Aanbevelingen 

van de  Uitvoeringsalliantie Centrum- en 
Knooppuntontwikkeling, met deelname 
van de partners Bouwfonds Ontwikkeling, 
ANWB, Programmabureau Stedenbaan, 
NS-Poort, Bouwend Nederland, 
Movares, Enno Zuidema Stedebouw en 
vertegenwoordiging van de ministeries 
VROM en Verkeer en Waterstaat.

2 Stedelijke ruilverkaveling wordt 
momenteel onderzocht aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen, door Prof. Erwin 
van der Krabben.

3 Zie: www.sprintstad.nl  
SprintStad is een initiatief van Vereniging 
Deltametropool, in coproductie met 
TUDelft CPS en Movares, mogelijk 
gemaakt door stichting Next Generation 
Infrastructures. 

Bertus Cornelissen (1975) werkte aan 
ruimtelijke plannen bij gemeenten, 
provincie, Rijk en op Aruba. Momenteel 
werkt hij als beleidsadviseur ruimte bij 
de provincie Utrecht.

Johanan van Dijk (1984) werkt bij de 
stadsregio Utrecht (BRU) en werkt mo-
menteel onder andere aan OV-netwerk-
ontwikkeling en fietsbeleid.

Merten Nefs (1979) werkte als architect 
en urban planner in Nederland en Brazi-
lië. Sinds 2010 leidt hij het project Sprint-
Stad bij Vereniging Deltametropool.

Bart Brenninckmeijer (1978) is adviseur 
mobiliteit en openbaar vervoer bij AGV-
Movares.


