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Metropolitaan Nederland staat voor een grote uitdaging. 
Een toenemende bevolkingsdichtheid en gebrek aan ruimte 
voor de bouw van snelwegen dwingen beleidsmakers en we-
tenschappers na te denken over andere mogelijkheden om 
Nederland bereikbaar te houden. Als alternatief wordt het 
zogenaamde Transit-Oriented Development (TOD)-concept 
door velen omarmt: toekomstige urbane ontwikkelingen 
zouden rondom OV-knooppunten moeten plaatsvinden. 

Knooppuntontwikkeling 
in een nieuw perspectief

Hans Koster & Wendy Tan 

DE NIEUWE STRATEGIE

Echter, in tegenstelling tot steden als 
Tokyo en Londen blijkt knooppuntont-
wikkeling in Nederland vaak moeilijk 
uitvoerbaar te zijn. Recent economisch 
onderzoek toont aan dat bedrijven en 
huishoudens locaties nabij stations 
niet lijken te prefereren. Dit heeft te 
maken met zowel het overvloedige aan-
bod van stationslocaties als de over het 
algemeen goede bereikbaarheid in de 
Randstad. Naast het nagenoeg ontbre-
ken van economische prikkels blijkt ook 
een vicieuze cirkel van formele en in-
formele barrières op institutioneel vlak 
een goede knooppuntontwikkeling in 
de weg te staan. De fragmentatie van 
sectoren leidt tot een versnippering en 
complexiteit van wet- en regelgeving 
die marktpartijen ervan weerhouden 
om mee te doen aan knooppuntontwik-
keling. Uit onderzoek naar TOD in het 
buitenland blijkt dat er eerst een fun-
damentele discussie over institutionele 
veranderingen moet komen voordat we 
überhaupt over incentives kunnen spre-
ken. De buitenlandse voorbeelden tonen 
aan dat succesvolle uitvoeringen van 
knooppuntontwikkelingen een pakket 
YDQ�MXULGLVFKH��ÀQDQFLsOH�HQ�VRFLDDO�FXO-

turele prikkels vereist om de barrières 
te slechten. Belanghebbenden van de 
overheid, praktijk en wetenschap moe-
ten een fundamentele discussie over 
wat nodig is om innovaties en incentives 
voor knooppuntontwikkeling te bevorde-
ren zelf aanzwengelen.

Pogingen tot TOD in de huidige vorm 
lijkt dus niet het alternatief om een toe-
komstige ontwikkeling van metropoli-
taan Nederland te waarborgen. TOD zal 
alleen werken in een aangepaste vorm. 
Bijvoorbeeld, als er duidelijke economi-
sche baten zijn voor zowel private als 
publieke partijen om hieraan mee te 
werken en als institutionele complexi-
teit tot een minimum wordt beperkt. 

Bepleiten voor knooppunten 
Aandacht voor knooppunten in Ne-

derland is in de laatste decennia sterk 
toegenomen. In bepaalde beleids- en 
academische kringen zijn er veel stuk-
ken geschreven over knooppuntontwik-
keling. De kern van het verhaal gaat 
om de integratie van mobiliteit en ruim-
telijke ordening en zodanig de bijbeho-
rende economische, duurzaamheids -en 
agglomeratievoordelen te behalen. De 

redenering is dat het concentreren van 
ontwikkeling, functies en programma’s 
rondom OV-knooppunten kan leiden tot 
stedelijke vitaliteit, economische kan-
sen en sociale veiligheid. Zo bespaar je 
schaars landschap en buitengebieden. 
Als mensen wonen, werken en recre-
eren in een corridor van knooppunten 
dan is de neiging tot autogebruik ook 
verkleind. Klinkt simpel en gewenst 
maar de grootste belemmeringen zitten 
niet zozeer in het ontbreken van kennis 
maar in het ontbreken van politieke ur-
gentie, wil en daadkracht tot uitvoering. 
Eerder onderzoek over institutionele 
barrières toont aan dat de complexiteit 
van wet- en regelgeving en het ontbre-
ken van een sterke cultuur en imago van 
het OV leiden tot een negatieve spiraal. 
Er moeten structurele en fundamentele 
veranderingen komen om in Nederland 
een transit-georiënteerde metropool 
(TOM) van de grond te krijgen.

Economische veranderingen  
Er zijn redenen genoeg in de huidige 

crisistijd om knooppuntontwikkeling te 
bevorderen. Vaak echter wordt de ont-
wikkeling van OV-knooppunten los ge-
zien van de ontwikkeling van locaties 
die via snelwegen goed bereikbaar zijn. 
Omdat het merendeel van de werkne-
mers per auto komt, zouden beleidsma-
kers moeten focussen op ontwikkeling 
van OV-knooppunten die ook goed ont-
sloten zijn door andere vervoersmidde-
len. Daarnaast geldt dat mensen hun 
woon-werk afstand zo klein mogelijk 
willen houden. OV-knooppuntontwik-
keling in de periferie zal daarom maar 
zeer beperkt succes hebben. TOD in Ne-
derland zal zich moeten concentreren op 
high potential locations, teneinde econo-
mische baten voor bedrijven en mensen 
te maximaliseren.

Institutionele veranderingen 
Voorbeelden van succesvolle TOD-re-

gio’s in het buitenland hebben onderling 

veel overeenkomsten. Gebieden waar 
voorheen verspreide ruimtelijke patro-
nen en autogebruik dominant was heb-
ben tenminste twintig jaar nodig gehad 
om meer positieve ruimte en mobiliteits-
patronen te ontwikkelen. De situatie in 
Nederland staat wat de ontwikkelingen 
van succesvolle TOD nog in de kinder-
schoenen. Regio’s zoals Perth, Portland 
en Vancouver gebruiken ook pakketten 
YDQ� MXULGLVFKH�� ÀQDQFLHOH�� HQ� VRFLR�FXO-
turele maatregelen die sectoraal schei-
dingen, politieke verschillen en periodes 
overbruggen. Een belangrijke factor 
voor succes in alle drie casussen is het 
plaatsvinden van intensieve en brede 
maatschappelijke debatten waarin de 
politiek en het publiek expliciet keuzes 
maken voor een duurzame en leefbare 
toekomst in de vorm van ontwikkeling 
volgens de TOD principes. We zien va-
ker dat de animo voor TOD is geboren 
binnen grassroots en lobby organisaties. 
In Nederland kunnen we hiervan leren 
om het debat toegankelijker te maken.

TOD is niet het einddoel
TOD of knooppuntontwikkeling moet 

nooit als einddoel gezien worden. TOD 
zijn zeer complexe ontwikkelingen die  
jaren duren en veel tegengeluiden kun-
nen opwekken. Alleen als de kosten en 
baten duidelijk en relevant zijn voor ie-
dereen kunnen we onze huidige vicieuze 
cirkel doorbreken tot een duurzaam, 
leefbaar en concurrerende TOM in de 
toekomst.
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