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Beleidsgestuurd bewijs leidt tot TOD-tunnelvisie 

 

Leonie Janssen-Jansen en Nick Smit 

 

Knooppuntontwikkeling is het nieuwe buzz word in – een deel van het – vakgebied. Het ene na het 

andere advies rolt de laatste jaren van de pers, waarin steeds opnieuw het belang wordt benadrukt 

om nieuwe stedelijke ontwikkelingen te concenteren op de beste bereikbare plekken, met in elk 

geval goed OV (VROM-Raad, 2009; College voor Rijksadviseurs, 2012; OV Bureau Randstad, 2013; 

Provincie Noord-Holland & Vereniging Deltametropool, 2013; Modder & Van Uum, 2014; RLI, 2014). 

Onder grote labels waar je moeilijk tegen kunt zijn, zoals duurzame ontwikkeling en welvaartsgroei 

wordt knooppuntontwikkeling – of ook wel Transit-oriented Development genoemd – gepromoot. 

Verder wordt ingezet op snellere en betere verbindingen vanuit de gedachte dat hogere dichtheden 

belangrijk zijn voor het concurrend vermogen van de metropool. Het concept ‘borrowed size’ – ook 

een huidig buzz word – bestaat al 40 jaar. Alonso (1973: 200) schreef dat “in certain European urban 

patterns, such as those of Germany and the Low Countires, whose cities, quite small by our 

standards, apparently achieve sufficient scale for functioning of a modern economy by borrowing 

size from one another” (typefout in orgineel). Waar toen het concept gebruikt werd als een 

verklaring voor het stedelijk succes, wordt het nu gezien als oplossing/perspectief voor nieuw succes 

door meer snel-bereikbare stedelijke massa te creëren. Niet alleen het gebruik van het concept roept 

vragen op, ook de uitwerking.  

In de Zaancorridor wordt bijvoorbeeld ingezet op een frequentieverhoging via het programma 

hoogfrequent spoor. Maar deze “frequentieverhoging op het spoor wordt pas rendabel als er genoeg 

activiteiten rondom de stations aanwezig zijn om reizigers [te] genereren” (Provincie Noord-Holland 

& Vereniging Deltametropool, 2013: 61). Het Maak Plaats-boek vervolgt: “De ontwikkeling van 

stationsgebieden blijft echter achter: de knooppunten worden dankzij de frequentieverhoging beter 

bereikbaar, maar de kansen die dit biedt voor woningen, werkgelegenheid en voorzieningen worden 

nog onvoldoende benut. Juist nu de samenleving sterk verandert, is het de hoogste tijd voor een 

strategie die de miljardeninvesteringen in stations en infrastructuur rechtvaardigt. Dan kan gewoond, 

gewerkt en gerecreeerd worden op plekken waar de behoefte van de consument ligt, namelijk in 

binnenstedelijke milieus, goed bereikbaar en dicht bij voorzieningen”. Er is dus een 

miljardeninvestering geweest in OV de afgelopen 25 jaar, de consument wil in de bijbehorende 

binnenstedelijke en goed bereikbare milieus wonen, en toch lukt het niet. Hoe kan dit?  

Een belangrijke en genegeerde reden daarvoor is dat de knooppuntontwikkelingdiscussie gebaseerd 

is op ‘beleidsgestuurd bewijs’ in plaats van ‘bewijsgesteund beleid’ (policy-informed evidence versus 

evidence-based policy)(Janssen-Jansen & Tan, 2014). Beleid is erop gericht om een bepaald probleem 

te verminderen, en praktijken te verbeteren. TOD is daarmee een aanbodgerichte en ideologisch 

gestuurde visie. Dat is niet erg; het is namelijk beleid. Wat wel bezwaarlijk is is dat de koppeling met 

de werkelijkheid ontbreekt, en ‘beleidsgestuurd bewijs’ voortdurend kritiekloos gekopieerd wordt in 

een klein kringetje. Een voorbeeld is de vraag naar woningen in de centrumstedelijke woonmilieus in 

de Zaancorridor. Het OV Bureau Randstad (2013: 4) schreef, op basis van onderzoek van Companen 

(2012): “De Zaancorridor is [...] een interessante plek voor het accommoderen van de woonbehoefte 

in centrummilieus [...]”. De ‘Maak Plaats’-publicatie (2013: 63) verwijst eveneens naar het 

‘Vraaggstuurd bouwen’-Companenrapport als geconcludeerd wordt: “De markt vraagt met name om 

woningen in centrummilieus: veel knooppunten zijn door hun goede bereikbaarheid en kwaliteiten 

geschikt om een grote bijdrage te kunnen leveren aan deze behoefte”. Modder & Van Uum (2014: 

19) stellen ook dat: “De kansen voor wonen in de Zaancorridor liggen in de stedelijke milieus [...]”. Al 

deze rapporten stellen dus dat er veel vraag is naar stedelijke milieus in de Zaancorridor. Echter, de 

conclusies van het onderzoek zijn anders. Companen (2012: 73-74) schrijft: "De groei in de behoefte 

in de gemeente Zaanstad op de lange termijn betreft vooral het stedelijk naoorlogs grondgebonden 

wonen en het centrum dorps wonen [...] Zaanstad heeft verder één in het oog springende 



discrepantie: het verschil tussen de (beperkte) behoeftegroei in centrum-stedelijke woonmilieus en 

het zeer grote aantal in de plannen opgenomen woningen in dat milieu” (zie figuur). Verder is te 

lezen: “In Zaanstad is schrappen van plannen in het centrum-stedelijk woonmilieu gewenst”. Ook 

staat er: “Voor Zaanstad is het aanvullen van plannen in centrum-stedelijk-pluswoonmilieu gewenst. 

De haalbaarheid hiervan, is gelet op de schaal van Zaanstad, vanzelfsprekend vrijwel nihil (referentie 

is het centrum van Amsterdam). In beginsel is deze vraag op Amsterdam gericht, maar mogelijk is 

opvang in het centrummilieu van Zaanstad (partieel) een reëel alternatief” (onderstreping auteurs). 

Echter, een paar pagina’s later (ibid. 81) is te zien dat er in Amsterdam juist TEVEEL plancapaciteit is 

in het centrum-stedelijke plus milieu (zie figuur).  

Figuur: Additionele behoefte aan woonmilieus versus de bekende plancapaciteit, 2010-2040 in 

Zaanstad (links) en Amsterdam (rechts) Bron: Companen, 2012, p. 73 en 80.  

 

Voor de knooppuntontwikkelingdiscussie tonen deze cijfers, maar vooral de bijzondere interpretatie 

daarvan, aan dat de vraag naar stedelijke woonmilieus op knooppuntlocaties meer een beleidswens 

is, dan gestaafd door bewijs. Afgezien van het feit dat het voorspellen van hoe vastgoedprogramma’s 

er tot 2040 uitzien lastig, zo niet onmogelijk is, is dit een valkuil voor knooppuntontwikkeling. Wishful 

thinking, fact-cherry picking en elkaar napraten en kopiëren versmalt de TOD-tunnelvisie, terwijl juist 

verbreding in denken nodig is. Het gebrek aan integratie van kennis is wellicht groter dan het gebrek 

aan integratie tussen OV en ontwikkelingen. Doorgaan op dit spoor brengt daarom geen innovatie, 

maar leidt ertoe dat TOD een gepasseerd station wordt!  
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