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Ondanks een algemeen besef dat vervoer en ruimtelijke ontwikkelingen op elkaar 
moeten worden afgestemd, is dit in de praktijk vaak niet het geval. De ontwikkeling 
van stationsgebieden is hier een typisch voorbeeld van. In stationsgebieden 
worden ruimtelijke ontwikkelingen en vervoer vaak niet goed op elkaar afgestemd 
wat grotendeels de trage voortgang van stationsgebiedsontwikkelingen in de 
Randstad verklaart. Er bestaan echter ook voorbeelden waar vervoer en ruimtelijke 
ontwikkelingen meer zijn geïntegreerd. Tokio is één van deze voorbeelden. Dit 
onderzoek verkent de vraag of de Randstad kan leren van Tokio met betrekking tot 
de ontwikkeling van stationsgebieden. Daarbij zijn drie thema’s nader uitgewerkt en 
onderzocht: 

1. De integratie tussen vervoer en ruimtelijke ontwikkeling op stations, omdat dit 
inzicht geeft in wat te doen.

2. De rol van de private sector en de overheid bij het plannen van deze ontwikkelingen, 
omdat dit inzicht geeft in hoe het te doen. 

3. De overdracht van institutionele kenmerken van het ene land naar het andere, 
omdat dit inzicht geeft in wat geleerd zou kunnen worden van een andere context 
(d.w.z. van Tokio). 

Gezamenlijk leiden deze thema’s tot de centrale vraag die aan dit onderzoek ten 
grondslag ligt:
 “Wat zijn de drijvende krachten achter de ontwikkeling van stationsgebieden in Tokio, 
en in welke mate kunnen vergelijkbare krachten worden geactiveerd in de Randstad?”
Het doel van dit onderzoek is tweeledig: 1) om algemene lessen te trekken uit 
stationsgebiedsontwikkelingen in Tokio en 2) te verkennen hoe deze lessen zouden 
kunnen worden toegepast op stationsgebiedsontwikkelingen in de Randstad.

Theoretisch raamwerk
Het theoretisch raamwerk is opgebouwd rond de drie hierboven genoemde thema’s. 
Het eerste thema (d.w.z. de integratie tussen vervoer en ruimtelijke ontwikkelingen) 
wordt verkend via het knoop-plaats model van Bertolini (1999). Volgens dit knoop-
plaats model bestaat ieder station uit een knoop –en een plaatswaarde. De knoopwaarde 
vertegenwoordigt de vervoersdiensten die beschikbaar zijn op een bepaalde lokatie, 
terwijl de plaatswaarde de intensiteit en diversiteit van activiteiten op een bepaalde 
lokatie vertegenwoordigt. Het knoop-plaats model veronderstelt dat er een balans is 
tussen knoop –en plaatsfuncties en waar dit niet het geval is vertonen stations een sterke 
neiging om te komen tot een meer evenwichtige toestand. In dit onderzoek wordt het 
knoop-plaats model gebruikt om inzicht te verkrijgen in de ontwikkelingsdynamiek 
van stationsgebieden in Tokio. Meer in het bijzonder: het wordt gebruikt als een 
verkennend hulpmiddel om erachter te komen welke vervoers - en ruimtelijke factoren 
verantwoordelijk zijn voor het structureren van stationsgebiedsontwikkelingen en in 
welke mate.
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Het tweede thema (d.w.z. de rol van de private sector en de overheid in planning) 
wordt verkend via het begrip van marktbewuste planning. In de traditionele 
overheidsgerichte planning speelt regelgeving een belangrijke rol in het coördineren 
van veranderingen in het grondgebruik. Echter, in veel gevallen lijkt deze regelgeving 
dergelijke veranderingen te frustreren in plaats van te stimuleren wat resulteert in 
rigide en minder efficiënte markten. Daar staat tegenover dat in een marktbewuste 
benadering van planning gezocht wordt naar manieren waarop de overheid kan 
helpen om markten beter te laten functioneren. Eén van de mogelijke manieren om 
dit te doen is het initiatief en de vrijheid van planning over te laten aan de private 
sector en ze tegelijkertijd te confronteren met strenge voorwaarden. In dit onderzoek 
wordt verkend hoe een marktbewuste benadering van planning een rol speelt in 
de ontwikkeling van geïntegreerde stationsgebieden in Tokio en in welke mate een 
dergelijke benadering een rol zou kunnen spelen in de Randstad.
Het derde thema (d.w.z. de overdracht van institutionele kenmerken van het ene land 
naar het andere) wordt verkend met het concept van institutionele transplantatie 
en institutioneel leren. Japan en Nederland verschillen aanzienlijk van elkaar bij 
het vergelijken van hun culturele, ruimtelijke, sociaal-economische en politieke 
achtergrond. Dit maakt het moeilijk om ideeën tussen de twee landen over te nemen en 
over te dragen. Cruciaal voor een succesvolle overdracht is dat aan actoren voldoende 
vrijheid dient te worden gegeven om modellen aan te passen aan hun eigen wensen 
en dat de uitgangspositie wordt erkend en meegenomen bij het aanpassen van een 
model aan de eigen behoeften. Daarnaast dient ook aandacht te worden besteed aan 
het leervermogen van een stad of land. Dit laatste lijkt vooral belangrijk te zijn voor het 
bepalen van de mate waarin een stad of land daadwerkelijk kan leren. In dit onderzoek 
wordt het concept van institutionele transplantatie en institutioneel leren gebruikt 
om te verkennen welke instrumenten, beleid, processen en rollen met betrekking tot 
de ontwikkeling van stationsgebieden in Tokio overgedragen kunnen worden naar 
stationsgebiedsontwikkelingen in de Randstad, en in welke mate.

Methodologisch raamwerk
Om aan beide doelen van dit onderzoek tegemoet te komen worden twee vormen 
van onderzoek gebruikt. Verklarende wetenschap wordt gebruikt om de drijvende 
krachten achter stationsgebiedsontwikkelingen in Tokio te identificeren, terwijl 
ontwerpende wetenschap wordt gebruikt om de mogelijkheden van het activeren 
van vergelijkbare krachten voor stationsgebiedsontwikkelingen in de Randstad 
te beoordelen. Het accent van verklarende wetenschap ligt op het begrijpen van 
problemen met het doel om iets te beschrijven en uit te leggen. Het wordt gebruikt in 
dit onderzoek om te beschrijven en uit te leggen hoe stationsgebiedsontwikkelingen 
worden gepland. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de rol van de overheid 
en de private sector in het ontwikkelingsproces en het planningsinstrumentarium dat 
wordt gebruikt door de overheid om investeringen van de private sector te stimuleren. 
Het accent van ontwerpende wetenschap ligt in het oplossen van problemen met 
het doel om iets te verbeteren. Het wordt in dit onderzoek gebruikt om kennis te 
verwerven over de wijze waarop de planning van stationsgebiedsontwikkelingen in 
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de Randstad kan worden verbeterd. Centraal bij ontwerpende wetenschap is dat de 
nieuw verworven kennis zowel moet worden getest in de praktijk als gefundeerd in de 
theorie. Hiervoor kan de leercyclus van Kolb en Fry (1975) een nuttig kader bieden. In 
de experientiële leercyclus wordt nieuwe kennis gegenereerd in een continue stroom 
waarin de ‘observatie van en reflectie op concrete ervaringen’ leidt tot de ‘vorming 
van abstracte concepten’. Deze worden vervolgens ‘getest in nieuwe situaties’ en 
resulteren uiteindelijk in de aanpassing van bestaande praktijken, d.w.z. de ‘concrete 
ervaringen’. De experientiële leercyclus is gebruikt om zowel het verklarende deel van 
dit onderzoek (deel 2: hoofdstukken 4 tot en met 7) als het ontwerpende deel van 
dit onderzoek (deel 3: hoofdstukken 8 tot 12) te structureren en ze te verbinden. In 
het beschrijvende en verklarende deel van dit onderzoek werd de leercyclus als volgt 
toegepast (zie figuur 1). Veldwerk werd uitgevoerd in Tokio tussen 2005 en 2007 
om uit eerste hand te ervaren hoe stationsgebiedsontwikkelingen in Tokio worden 
gepland (‘concrete ervaringen’). Daarnaast werden interviews gehouden met diverse 
actoren die betrokken zijn bij stationsgebiedsontwikkelingen in Tokio en documenten 
geanalyseerd (‘observatie en reflectie’). Op deze wijze konden de drijvende krachten 
achter stationsgebiedsontwikkelingen in Tokio worden geïdentificeerd (‘vorming van 
abstracte begrippen’).

Figuur 1 Experientiële leercyclus zoals toegepast op het verklarende deel van dit onderzoek
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In het ontwerpende deel van dit onderzoek werd de leercyclus als volgt toegepast (zie 
figuur 2). Een aantal focusgroepen en gerichte groepsinterviews werd georganiseerd 
waarin de toepasbaarheid van de geïdentificeerde drijvende krachten in Tokio werd 
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getest in een aantal Nederlandse cases (‘testen in nieuwe situaties’). Uit de discussies in 
de focusgroepen en gerichte groepsinterviews werden de aspecten van de Tokio aanpak 
afgeleid waarvan de deelnemers dachten dat ze potentie zouden kunnen hebben in de 
Randstad. Deze aspecten werden verder verkend door middel van een aantal extra 
interviews gehouden met actoren die betrokken zijn bij stationsgebiedsontwikkelingen 
in de Randstad (‘observatie en reflectie’)

Figuur 2 Experientiële leercyclus zoals toegepast op het ontwerpende deel van dit onderzoek
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Het begrijpen van de drijvende krachten achter stationsgebiedsontwikkelingen in 
Tokio
De ontwikkeling van stationsgebieden in Tokio werd geanalyseerd op drie verschillende 
niveaus:

1) Netwerkniveau
Een knoop-plaats model toepassing werd uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de 
ontwikkelingsdynamiek van 99 stationsgebieden. Meer in het bijzonder werd het 
gebruikt om te verkennen welke vervoers –en ruimtelijke factoren verantwoordelijk 
zijn voor het structureren van stationsgebiedsontwikkelingen in Tokio, en in welke 
mate. Bij het aanpakken van de eerste vraag werd correlatieanalyse gebruikt om de 
combinatie van knoop -en plaatswaarden te onthullen die de sterkste kracht leek te 
zijn in het structureren van stationsgebiedsontwikkelingen. De hoogste correlatie, 
en dus de sterkste invloed op het structureren van stationsgebiedsontwikkelingen 
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in Tokio, werd gevonden door de knoopwaarden “nabijheid CBD” en “aantal 
treinverbindingen” met de plaatswaarde “werknemers” te vergelijken. Bij het 
aanpakken van de tweede vraag werden drie cases van stationsgebiedsontwikkelingen 
nader onderzocht om uit te vinden of het ontwikkelingstraject zoals vastgesteld door 
het knoop-plaats model zich ontvouwde of niet en waarom. De analyse bracht aan het 
licht dat twee cases zich leken te ontwikkelen, in ieder geval in absolute termen, in 
lijn met de ontwikkelingsrichting zoals verwacht door het knoop-plaats model, terwijl 
één case een ander ontwikkelingspatroon liet zien. Dit laatste werd veroorzaakt door 
factoren die buiten het toepassingsgebied van het knoop-plaats model vallen zoals 
overheidsbeleid en subsidies of lokale omstandigheden.

2) Corridorniveau
De ontwikkelingspatronen, zoals vastgesteld door het knoop-plaats model, werden 
verder geanalyseerd door te focussen op spoorwegcorridors. Deze patronen werden 
op twee manieren onderzocht: 1) door te kijken naar hoe de ontwikkelingspatronen 
verband hielden met de positie van een station in het knoop-plaats model, en 2) 
door te kijken naar hoe de ontwikkelingspatronen verband hielden met de positie 
van een station in de spoorwegcorridor. Uit de corridoranalyse bleek dat een bepaald 
hiërarchisch ontwikkelingspatroon onderscheiden kan worden wanneer de dichtheden 
toegewezen aan de gebieden direct grenzend aan de stations in het knoop-plaats model 
worden uitgezet. In principe geldt: hoe hoger de positie van een station in het knoop-
plaats model, des te hoger is de dichtheid van de gebieden direct grenzend aan de 
stations. Binnen een spoorwegcorridor worden de hoogste dichtheden toegekend aan 
stations aan het begin en het eind van de lijn aangevuld met enkele stations daartussen 
waaraan relatief hoge dichtheden zijn toegekend. Verder kan ook een bepaald patroon 
worden onderscheiden wanneer de functieprofielen van stations worden uitgezet in het 
knoop-plaats model. In principe geldt, stations met een middenpositie in het knoop-
plaats model zijn doorgaans degenen die het meest multifunctioneel zijn, terwijl de 
stations die zich aan de boven –of onderkant van het knoop-plaats model bevinden 
doorgaans monofunctioneel zijn (gericht op respectievelijk kantoren en woningen). 
Binnen een spoorwegcorridor bevinden de relatief monofunctionele stations zich aan 
het begin en eind van de lijn, en stations met meer uiteenlopende functies bevinden 
zich in het midden van de lijn. 

3) Stationsniveau
Drie voorbeelden van stationsgebiedsontwikkelingen in Tokio werden geanalyseerd 
om te laten zien hoe stationsgebiedsontwikkelingen in Tokio worden gepland. De 
casestudies dienden aan te tonen hoe marktbewuste planning in de praktijk werkt 
en, in het bijzonder hoe planning de markt conditioneert. De stimuleringsregelingen, 
die het mogelijk maken om de bestaande bouwvolumes te versoepelen, spelen hier 
een cruciale rol in. Iedere casestudie vertegenwoordigt een bepaalde periode in de 
planning en beschrijft de werking van een planningsstimulans illustratief voor die 
periode en de rol die de overheid en private sector daarbij speelt. Wat de casestudies 
hebben laten zien is dat sinds de jaren zestig de rol van de Japanse overheid in 
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planning aanzienlijk is verminderd, terwijl de betrokkenheid van de private sector 
is toegenomen. Echter, deze toegenomen betrokkenheid van de private sector wil 
niet zeggen dat de overheid minder invloed heeft bij het sturen van ontwikkelingen. 
Integendeel, zoals de casestudies hebben laten zien, lijken de stimuleringsregelingen 
de overheid een krachtig hulpmiddel te bieden bij het veiligstellen van hun belangen 
en die van de private sector. Dit komt omdat de overheid door middel van bepaalde 
vooraf vastgestelde voorwaarden nog steeds in staat is om invloed uit te oefenen 
op een gewenst ontwikkelingsresultaat. Op zijn beurt krijgt een ontwikkelaar een 
beloning (gewoonlijk een extra bouwvolume) waarvan de exacte hoogte afhangt van 
de mate waarin een ontwikkelaar aan deze condities tegemoetkomt. De bedoeling is 
dat uiteindelijk zowel de overheid als de private sector hiervan moeten profiteren.

Met behulp van deze analyse konden de drijvende krachten achter de ontwikkeling 
van stationsgebieden worden geïdentificeerd, waardoor een antwoord kan worden 
gegeven op het eerste deel van de centrale vraag die aan dit onderzoek ten grondslag 
ligt. 

Het beoordelen van het potentieel van de Tokio aanpak voor de Randstad
De beschrijving en uitleg van stationsgebiedsontwikkelingen in Tokio leverde ideeën 
op over hoe de planning van stationsgebiedsontwikkelingen in de Randstad te 
verbeteren. Daarom werd de toepasbaarheid van deze ideeën verkend om uit te vinden 
of deze zouden kunnen werken in de Randstad, en zo ja waarom en zo nee waarom 
niet. Het potentieel van de Tokio aanpak werd beoordeeld in twee stappen.

Eerst werden een aantal focusgroepsbijeenkomsten en gerichte groepsinterviews 
georganiseerd waarin de toepasbaarheid van de Tokio aanpak werd getest in een aantal 
Nederlandse casestudies. Het doel hiervan was om te zien of en hoe de Tokio aanpak de 
planning en ontwikkeling van stationsgebieden in de Randstad zou kunnen verbeteren. 
In totaal werden twee focusgroepsbijeenkomsten en twee gerichte groepsinterviews 
gehouden. De focusgroepen werd gevraagd om een specifieke spoorwegcorridor 
te bespreken, terwijl de gerichte groepsinterviews waren gebaseerd op een bepaald 
station. Wat de spoorwegcorridor betreft: één case betrof een spoorlijngedeelte in de 
Zuidvleugel van de Randstad, terwijl een ander spoorlijngedeelte in de Noordvleugel 
van de Randstad betrof. De cases geselecteerd voor de gerichte groepsinterviews 
werden afgeleid uit de gevoerde discussies in de spoorwegcorridor focusgroepen. 
De deelnemers aan de focusgroepen en gerichte groepsinterviews waren leden van 
de publieke en private sector die betrokken waren in vervoers- en/of ruimtelijke 
ontwikkelingsvraagstukken. Voor en na iedere focusgroep en gericht groepsinterview 
werd een vragenlijst uitgedeeld aan de deelnemers. Ze dienden in eerste instantie 
antwoord te geven op twee vragen zonder (nieuwe) kennis te hebben van hoe in 
Tokio stationsgebiedsontwikkelingen worden gepland. Bij de eerste vraag werd de 
deelnemers gevraagd naar hun beeld van Tokio en stationsgebiedsontwikkelingen. 
In de tweede vraag werd hen gevraagd of ze geloofden dat de Randstad/Nederland 
zou kunnen leren van stationsgebiedsontwikkelingen in Tokio. Aan het einde van de 
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focusgroepsbijeenkomsten/gerichte groepsinterviews, nadat de deelnemers (meer) 
hadden geleerd over hoe in Tokio stationsgebiedsontwikkelingen worden gepland, 
werden ze opnieuw gevraagd om de twee vragen te beantwoorden.

Als tweede stap in het beoordelen van het potentieel van de Tokio aanpak 
werden een aantal extra interviews gehouden met actoren die betrokken zijn 
bij stationsgebiedsontwikkelingen in de Randstad. Deze interviews werden 
opgebouwd rond een aantal hypothesen gericht op de stimulansen en barrières voor 
stationsgebiedsontwikkelingen. De hypothesen werden afgeleid uit de discussies in de 
focusgroepen en gerichte groepsinterviews en uit de resultaten van de vragenlijsten.
De hypothesen werden ingedeeld in twee categorieën: 1) stimulansen voor 
stationsgebiedsontwikkeling en 2) barrières voor stationsgebiedsontwikkeling. Omdat 
dit onderzoek zich richt op de drijvende krachten achter stationsgebiedsontwikkelingen, 
werd de nadruk gelegd op de stimulansen in plaats van de barrières. Vijftien hypothesen 
werden afgeleid uit de focusgroepen en gerichte groepsinterviews, waarvan 10 
betrekking hadden op stimulansen en 5 op barrières voor stationsgebiedsontwikkeling. 
Deze hypothesen vormden de kern van de interviews. Voorafgaand aan de interviews, 
werd iedere geïnterviewde gevraagd om hun mening te geven over de hypothesen en 
hun antwoorden te sturen naar de onderzoeker. Hiervoor konden zij kiezen uit vijf 
mogelijke antwoorden: ‘zeer mee eens’, ‘mee eens’, ‘neutraal’, ‘mee oneens’ en ‘zeer mee 
oneens’. Tijdens het interview werd de geïnterviewde gevraagd om commentaar te 
geven op zijn/haar antwoorden. Aan het einde van de interviews werd hij/zij gevraagd 
of er nog extra barrières of stimulansen voor stationsgebiedsontwikkeling waren. 
Het doel van deze interviews was niet om na te gaan of de gestelde hypothesen waar 
zouden zijn, omdat de actoren een geselecteerde groep betrof die gerelateerd was aan 
specifieke casussen, waardoor het vanwege case-gerelateerde verschillen, gevaarlijk is 
om algemene conclusies te trekken. In plaats daarvan was het doel om te komen tot 
een nieuwe en verfijnde versie van de hypothesen op basis van de antwoorden van de 
geïnterviewden.

Dit samen met de resultaten van stap 1 vormde de basis voor het beantwoorden van 
het tweede deel van de centrale vraag die aan dit onderzoek ten grondslag ligt.

Wat de Randstad kan leren van stationsgebiedsontwikkelingen in Tokio
De deelnemers aan de focusgroepen, gerichte groepsinterviews en interviews 
identificeerden diverse elementen van de Tokio aanpak die volgens hen toepasbaar 
zijn op de ontwikkeling van stationsgebieden in de Randstad. De elementen, dat wil 
zeggen de toepasbare lessen, omvatten de afstemming van functionele programma’s 
tussen stationsgebieden, het reguleren van dichtheden als middel om schaarste te 
creëren, een voorkeursbehandeling ten aanzien van de planning van binnenstedelijke 
gebiedsontwikkelingen waaronder stationsgebieden, planningsstimulansen voor het 
activeren van private investeringen, meer gerichte regelgeving ten aanzien van het 
ruimtegebruik, en de prominente rol van regionale overheden in het afstemmen 
van functionele programma’s op het subregionale niveau. Dit zijn allemaal aspecten 
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die momenteel ontbreken in de Randstad. Interessant was dat de deelnemers vooral 
gericht waren op de middelen (dat wil zeggen instrumenten en regelgeving) om 
stationsgebiedsontwikkelingen te stimuleren, terwijl minder aandacht werd besteed 
aan de rollen die de verschillende overheidslagen en de private sector zouden 
kunnen spelen. Een aantal van deze elementen, zoals de afstemming van functionele 
programma’s tussen stationsgebieden en de meer prominente rol die regionale 
overheden kunnen spelen, zouden relatief eenvoudig vertaald kunnen worden naar de 
Nederlandse situatie, omdat ze geen substantiële wijzigingen nodig hebben. Andere 
elementen zouden wellicht meer fundamentele veranderingen vereisen. Bijvoorbeeld, 
een voorkeursbehandeling qua planning zou het opheffen van bestaande regelgeving met 
betrekking tot het ruimtegebruik met zich mee kunnen brengen waarvoor toestemming 
van de nationale overheid vereist is. De planningsstimulansen, in het bijzonder de 
bonus ten aanzien van het bouwvolume, vormt een speciale categorie om te vertalen 
naar de Nederlandse context, omdat dit instrument in conflict zou kunnen komen 
met Europese regelgeving (vooral de regels ten aanzien van overheidsopdrachten), en 
omdat het vaststellen van aanvullende regels niet is toegestaan in het Europese recht. 
Het gevolg hiervan is dat lokale en regionale overheden (dat wil zeggen de provincie) 
in de Randstad niet, in tegenstelling tot Tokio, voorwaarden kunnen opleggen aan 
private ontwikkelaars in aanvulling op de regels in bestemmingsplannen.

Daarnaast, heeft de onderzoeker nagedacht over een aantal aanvullende elementen van 
de Tokio aanpak die niet door de deelnemers werden genoemd, maar zinvol werd geacht 
om te verkennen in toekomstig onderzoek in de Randstad. Deze elementen omvatten 
overheidsplanners die rekening houden met marktmechanismen, de sterke sturende 
rol van de overheid in een marktbewust planningssysteem, private ontwikkelaars die 
bereid zijn om publieke belangen te dragen, strategische planning door publieke en 
private actoren, spoorwegbedrijven die een integrale corridorstrategie nastreven, 
inzicht in de sociaal-economische kenmerken van huishoudens en bedrijven, en de 
negatieve aspecten van een marktbewuste planningsstijl zoals gevoerd in Tokio/Japan. 
Deze aspecten richtten zich, in tegenstelling tot de lessen die door de deelnemers 
werden geïdentificeerd, sterker op de rollen die de publieke en private sector zouden 
kunnen spelen in de ontwikkeling van stationsgebieden in de Randstad en het soort 
ruimtelijke -en vervoersplanning dat nodig zou zijn om dit mogelijk te maken. De 
aanvullende elementen naar voren gebracht door de onderzoeker zijn moeilijker 
te overdragen, dat wil zeggen ze vereisen wezenlijke veranderingen in de wijze 
waarop publieke en private sector handelen en met elkaar omgaan in de Randstad. 
Bijvoorbeeld, het zou tijd kosten om publieke actoren marktbewust te maken, omdat 
een jarenlang gevoerd actief grondbeleid dit niet noodzakelijk maakte. Daarom 
moeten overheden hun inzicht in de markt versterken om de effectiviteit van hun 
beleid te vergroten. Dit zal tijd vergen. Op een vergelijkbare manier dient NS gewend 
te raken aan het denken (dat wil zeggen het maken van een integrale gebiedsstrategie) 
en het handelen (dat wil zeggen het uitvoeren van deze strategie)in corridors. Ten 
aanzien van het eerste punt: er is een toenemend bewustzijn onder publieke en private 
actoren dat de corridor een nuttig niveau zou kunnen zijn voor het afstemmen van 
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vervoers –en ruimtelijke ontwikkelingen. Echter of NS daadwerkelijk gaat handelen 
op corridorniveau valt te bezien. In tegenstelling tot Tokio, lijkt er geen prikkel voor 
NS te zijn om vervoers –en ruimtelijke activiteiten sterker op elkaar af te stemmen, wat 
in feite de belangrijkste drijfveer is voor het voeren van een integrale corridorstrategie. 
De jaarlijkse tariefverhogingen bieden NS een stabiele bron van inkomsten. Daardoor 
lijkt NS minder genoodzaakt om, in tegenstelling tot spoorwegmaatschappijen 
in Tokio, zich bezig te houden met nevenactiviteiten teneinde haar winstmarges te 
vergroten. Bovendien zou het feit dat NS door politici en de bevolking niet als een 
onroerend goed bedrijf wordt beschouwd het ook moeilijk kunnen maken om een 
integrale corridorstrategie uit te voeren.

Tot slot werden een aantal negatieve aspecten van de marktbewuste planningsbenadering 
in Tokio/Japan genoemd. Deze zijn: de onzekerheid verbonden aan de onderhandelbare 
beperkingen op het ruimtegebruik, de langdurige onderhandelingen die nodig zijn ten 
aanzien van de toekomstige bijdragen van private ontwikkelaars en dat de uitkomsten 
niet altijd ten goede komen aan het publieke belang en vaak niet goed geïntegreerd 
zijn in de omgeving. Men dient zich bewust te zijn van deze tekortkomingen, omdat 
ze het potentieel van de Tokio aanpak voor de Randstad, zoals aangegeven door de 
deelnemers en de onderzoeker, zouden kunnen beperken.




