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PARTNERS
SprintStad is een initiatief van Vereniging Del-
tametropool. 
Het project wordt ontwikkeld in samenwerking 
met de projectpartners TUDelft en Movares.
De kennispartners en investeerders leveren de 
benodigde informatie, data en financiële mid-
delen voor SprintStad.

INITIATIEF INVESTEERDERS

KENNISPARTNERS KENNISPARTNERS

OVERHEDEN

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
College van Rijksadviseurs
OV-bureau Randstad
Programma StedenbaanPlus

Provincie Zuid-Holland
Provincie Gelderland
Provincie Noord-Holland
Provincie Noord-Brabant
Provincie Utrecht
Provincie Flevoland

Regio Drechtsteden 
Stadsregio Haaglanden
Stadsregio Rotterdam
Bestuur Regio Utrecht
Regio Holland-Rijnland
Stadsregio Amsterdam
Stadsregio Arnhem-Nijmegen
BrabantStad

Tientallen gemeenten (afdelingen RO, Ver-
keer & Vervoer en Wonen) in Noord-Holland, 
Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en 
Gelderland.

KENNISINSTITUTEN

Curtin University Perth / RMIT Melbourne
Hogeschool Rotterdam (Ruimtelijke ordening) 
Radboud Universiteit Nijmegen (Planologie)
TU Delft (Urbanism en TBM) 
Universiteit van Amsterdam (Planologie)
Universiteit Utrecht (Geografie)
Universiteit Wageningen
Vrije Universiteit (Geografie)
KU Leuven
Artesis Hogeschool Antwerpen

PRIVATE ORGANISATIES

AFFR
ANWB 
APPM consultants
Connexxion
Goudappel Coffeng
Molster Stedenbouw
Movares
MTR corporation
NS Reizigers
NS Stations
TNO
Perkins+Will 
ProRail
Schiphol Group
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Projectleiders SprintStad:
Miriam Ram, Merten Nefs

Agentschap Vereniging Deltametropool: 
Paul Gerretsen (agent)
Ronald Aarts
Marjolein Dekker
David Dooghe
Mariana Faver Linhares
Inge Hartkoorn
Yvonne Rijpers
Kito Samson

Ontwikkelteam TU Delft CPS:
Frans van Agthoven 
Igor Mayer 
Sebastiaan Meijer 
Joël van Neerbos
Gert-Jan Stolk 
Linda van Veen 
 

Adviseurs Movares:
Martijn Abeling 
Bart Brenninkmeijer 
Jan Duffhues
Nicole van der Waart

INTELLECTUEEL EIGENDOM

COLOFON

COLOFON

Dit document is eigendom van Vereni-
ging Deltametropool. Het project SprintStad 
is een initiatief van Vereniging Deltametro-
pool. Projectpartners TU Delft, Stichting 
Next Generation Infrastructures en Mova-
res zijn mede-eigenaar van het project. Op 
het gehele project SprintStad zijn de Cre-
ative Commons voorwaarden van toepassing: 
Naamsvermelding en GelijkDelen. Zie www.crea-
tivecommons.org.

De software van planning support tool 
SprintStad wordt open-source. Neem con-
tact op voor gebruik en doorontwikkeling van 
de software, of voor vragen over de licentie 
en voorwaarden.
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SPRINTSTAD
VOORWOORD

Vereniging Deltametropool initieerde project SprintStad eind 2009 om te on-
derzoeken wat de kansen zijn voor succesvolle knooppuntontwikkeling in de Ne-
derlandse metropoolregio. Wij slaan een brug tussen wetenschap en praktijk. De 
afgelopen vier jaar zijn honderden knooppunten tegen het licht gehouden, onder-
zoeksmethoden en tools ontwikkeld en corridorstrategieën met betrokken partijen 
uitgewerkt. Voor u ligt de zesde en laatste uitgave van de SprintStad Update.

In de voorgaande vijf Updates maakte u kennis met de uitgangspunten van het 
project, toetreding van projectpartners, inventarisatie van stationsgebieden, ont-
wikkeling van planning support tool SprintStad en tussentijdse evenementen en 
publicaties. Update SprintStad #6 geeft inzicht in de geboekte vorderingen in 2013 
en de vooruitblik op 2014. 

De intensieve samenwerking met Provincie Noord-Holland heeft nieuwe 
knooppuntprofielen opgeleverd voor ruim 60 knooppunten, een vergelijkend vlin-
dermodel, en corridoroverzichten met opgaven op het gebied van o.a. wonen, werken 
en landschap. De lancering van de publicatie Maak Plaats! Werken aan knooppunt-
ontwikkeling in Noord-Holland markeerde niet alleen de brede verspreiding van de 
onderzoeksresultaten, maar ook de politieke omarming van Transit-Oriented Deve-
lopment in Noord-Holland. TOD is nu officieel beleid (pagina 8-9). De knooppunt-
profielen en het vlindermodel zijn vervolgens ook toegepast op andere corridors, zo-
als in de Stadsregio Rotterdam, StedenbaanPlus en het Ruhrgebied (pagina 12-13).

Om alvast inzicht te krijgen in de nieuwe vormen van afstemming, planning 
en besluitvorming die nodig zullen zijn op het niveau van de corridor, zijn twee 
Noord-Hollandse corridors gesimuleerd in planning support tool SprintStad: de 
Zaancorridor en de corridor Zuid-Kennemerland. Er zijn verschillende scenario’s 
gespeeld met onderzoekers, ambtenaren en bestuurders (pagina 16-19).

Planning support tool SprintStad maakte ook een ontwikkelslag door. Begin 
2013 is versie 2.0 in gebruik genomen en zijn de achterliggende data en mecha-
nismen nogmaals gecheckt en verbeterd. Met name de nieuwe interface voor het 
OV-bedrijf en de nieuwe functionaliteiten voor de provincie/regio speler hebben de 
cross-sectorale leerervaring sterk verbeterd. Met het lanceren van een Engelstalige 
versie (SprintCity) is de planning support tool nu ook gereed voor toepassing in het 
buitenland. Hiervoor zijn al enkele voorbereidingen in gang gezet (pagina 20). Van-
af medio 2014 wordt SprintCity open-source, waardoor ook derden van de tool ge-
bruik kunnen maken en kunnen bijdragen aan de doorontwikking van de software.

Vereniging Deltametropool is altijd op zoek naar allianties op verschillende 
niveaus (bestuurders, gebruikers, afstudeerders) om verder te werken aan knoop-
puntontwikkeling. Op dit moment zijn we actief op zoek naar partners in Brabant-
Stad die deel willen nemen aan een internationaal samenwerkingsverband op cor-
ridorniveau. Op pagina 25 achter in deze Update vindt u hierover meer informatie.

18.03.2014
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PUBLICATIES EVENEMENTEN/ BIJEENKOMSTEN

nov/ dec 2012 jan 2013 feb 2013 mrt 2013 apr 2013 mei 2013 jun 2013 jul 2013 aug 2013 sep 2013 okt 2013 nov 2013 dec 2013 2014

23 Dynamiek op Spoorcorridors
     CVS 2012
     in Amsterdam

23 Simulatiesessie SprintStad
     in Vlaanderen met
     KU Leuven, NMBS, De Lijn, 
     stedenbouwkundigen, Arcadis 
     en Grontmij

29 ‘Veranderende beleidsbeelden 
     knooppuntontwikkeling’
     Movinnio Congres,
     Dag van Verkeer en Mobiliteit
     in Houten

9 Taskforce Mobiliteit en Ruimte
    bij VDM

10 Bijeenkomst knooppunten
     -expertteam met PNH
     in Haarlem

3 Deelname werksessie 
   Atelier Stad 
   case: corridor RandstadRail    
   Den Haag-Rotterdam

1 Presentatie SprintStad 
   planning support tool
   bij het Instituut van de 
   architecten van Brazilië 
   in Rio de Janeiro (IAB-RJ),
   in Brazilië

24 SprintStad planning support tool 
     Spoorcongres Stad Turnhout, 
     in Turnhout, Vlaanderen

4 Workshop #1 
   ‘Knooppuntenlegenda’
    Ministerie van IenM

19 Workshop #2 
   ‘Knooppuntenlegenda’
    Ministerie van IenM

12 Start BNA community of 
     practice ‘designing TOD’, 
     in Amsterdam

13 Taskforce Mobiliteit en Ruimte
     bij VDM

17 Presentatie SprintStad planning support tool
     bij Planningsdepartement van de Staat São     
     Paulo, in Brazilië

22 Kickoff bijeenkomst aanpak Zaancorridor 
     en SprintStad met PNH en gemeenten, 
     in Haarlem
     i.s.m. APPM

13 Simulatiesessie 
     SprintStad 
     bij de Artesis 
     Hogeschool 
     Antwerpen, met 
     onderzoekers,
     vervoerders en 
     ruimtelijke 
     planners

22 Demonstratie SprintStad 
     bij gedeputeerde Talsma,
     provincie Noord-Holland

28 Simulatiesessie SprintStad,
     met bestuurders van de 
     Zaancorridor, NS en 
     gedeputeerde Talsma (PNH)

Lancering open 
source 
versie SprintStad 
planning support 
tool

Kickoff Europees 
onderzoek 
corridorontwikkeling 
Schelde 
Landschapspark en 
BrabantStad,
i.s.m. 
Euro Immo Star

15 Simulatiesessie 
     SprintStad met 
     masterstudenten 
     Geomatics, TUDelft

23 Demonstratie SprintStad 
     voor curator Beijing Design Week, 
     Lei Yang, bij VDM

8-24 Discussies over knooppuntprofielen 
       Centraal Station, Zuidplein, Vijfsluizen, Kralingse Zoom, 
       Rotterdam-The Hague Airport, Schiedam Centrum, 
       Rotterdam Alexander i.s.m. Stadsregio Rotterdam

Artikel over de toepassing van 
knooppunttypologieën in vakblad S+RO, 
themanummer Transit-Oriented Development (TOD)

Publicatie poster 
‘Knooppuntprofielen en opgaven op de Oude Lijn’,
in de Stedenbaan Monitor 2013

29 Expertteam 
    ‘Knooppunten 
     en Ketens’
     in Den Haag

4 Knooppuntenbijeenkomst 
   BRU
   in Utrecht

3 Taskforce Mobiliteit en 
   Ruimte bij VDM

6 Taskforce Mobiliteit en 
   Ruimte bij VDM

4 Taskforce Mobiliteit en Ruimte
    bij Vereniging Deltametropool

18 Presentatie
     Symposium TOD 
     in Nederland, 
     bij UvA

19 Excursie en kennisbijeenkomst P+R,
     met Movinnio en Annemieke Molster

27 Workshop TOD, georganiseerd 
     door Andrew Switzer, UvA

1 Symposium Overstappen 
   of Verblijven?, met OKRA,
   in Delft

2 Kennisbijeenkomst StedenbaanPlus,
   in Rotterdam

12 Taskforce Mobiliteit & 
     Ruimte, 
     Innovatie Estafette, RAI

10 Informatiebijeenkomst voor ontwerpers,
     over de BNA Community of Practice 
    ‘Designing TOD’, met o.a. de
     NS en deelnemende gemeenten
     van de Zaancorridor

Werkboek#1
Loket Knooppunten
i.s.m CRA

Artikel in wetenschappelijk
tijdschrift Environment & 
Planning B, over de 
mechanismen achter TOD 
en de ontwikkeling van 
SprintStad,
i.s.m. Jan Duffhues 
(gem. Amsterdam) 
en Igor Mayer (TU Delft)

3-4 Discussies over knooppuntprofielen 
      Blaak en Wilhelminaplein / Kop van Zuid, 
      met Stadsregio Rotterdam

29 Workshop met Strategieteam
      Knooppunten,
      Stadsregio Rotterdam

4 Werksessie samenhang 
   woonmilieus en 
   knooppuntprofielen, 
   met StedenbaanPlus 
   en provincie 
   Zuid-Holland

6 Werkatelier 
   station Laan van NOI, 
   in Den Haag

19 Kennisuitwisseling SprintStad en 
     projecten Euro Immo Star
    (ontwikkelmaatschappij van de NMBS), 
     bij Vereniging Deltametropool

8 Workshop knooppuntontwikkeling 
   met OV-bureau Randstad
   case ‘De Oude Lijn’, 
   bij Kpvv Utrecht

21 Presentatie 
      knooppunt-
      profielen 
     en SprintStad 
     bij 
     portefeuille-
     houders 
     verkeer &     
     vervoer van 
     Noord-
     Holland,
     in Den Helder

1 Presentatie SprintStad 
   bij TOD workshop, 
   georganiseerd door 
   provincie Vlaams Brabant,
   in Leuven

30 Kickoff Taskforce Ruimte 
     Zuid-Kennemerland,
     georganiseerd door PNH 
     en gemeente Haarlem
     i.s.m. Grontmij en 
     Venhoeven CS

30 Bijeenkomst 
     Fietsbereikbaarheid  
     georganiseerd door 
     StedenbaanPlus

31 Presentatie SprintStad 
     tijdens de iTOD 
     gebruikersgroep,
     bij de UvA

18 Presentatie ‘state of the art’ TOD,  
     bij het ministerie van IenM

16 Presentatie knooppuntprofielen, 
     toegepast op Duitse stations, 
     met Maxwan, 
     bij Zukunftsforum in Essen

28 Presentatie innovaties 
     knooppuntontwikkeling 
     op Movinnio symposium, 
     Dag van Verkeer en Mobiliteit, 
     in Houten

3  Presentatie in de Bestuurlijke    
    conferentie StedenbaanPlus

Presentatie resultaten Taskforce Ruimte 
Zuid-Kennemerland in Haarlem
i.s.m. Grontmij en Venhoeven CS

16 SprintStad planning support tool
     voor het eerst getest op 
     Maptable met touch screen

10 Lancering SprintStad 
     Update #5 
    (Engelstalige versie)

19 StedenbaanPlus, Werkgroep RO  
     ‘werken met knooppuntprofielen’

12 Kansenkaarten knooppuntontwikkeling  
     en netwerkpositie Station Oss
     i.s.m. APPM

SprintStad besproken in artikel 
over Urban Planning Games in 
vakblad Urbano (Metropolitan 
Redevelopment Authority, 
Western Australia)

22 Netwerkbijeenkomst en workshop 
     Knooppuntprofielen StedenbaanPlus, 
     in het Shellgebouw aan het Hofplein,
     in Rotterdam
     i.s.m. StedenbaanPlus  

19 Simulatiesessie SprintStad Zaancorridor 
     met PNH, NS en   gemeentefunctionarissen
     van de Zaancorridor
     i.s.m. Movares en TU Delft    
     

12 Simulatiesessie SprintStad 
     Taskforce Ruimte 
     Zuid-Kennemerland,
     met de PNH, NS en 
     gemeentefunctionarissen,
     in Haarlem
     i.s.m. Movares en TU Delft

1 Lancering 
   Engelstalige   
   versie SprintStad 

27        Demonstratie SprintStad
             op ISAGA congres 2013 
             bij de KTH Stockholm

20 Simulatiesessie SprintStad 
     met onderzoekers van 
     Fields of View, 
     op afstand in Delhi en
     Bangalore, India

31 Lancering SprintStad planning   
     support tool versie 2.0

Artikel ‘TOD in de lage landen’ in vakblad S+RO, over 
toepassing van de SprintStad planning support tool op 
een Utrechtse corridor
 i.s.m. Bertus Cornelissen (Prov. Utrecht), Bastiaan 
Janssen (BRU) en Bart Brenninkmeijer (Movares)

23-27 Werkweek ‘The Sino-Dutch Approach’,
            o.a. over knooppuntontwikkeling 
            in Beijing, China,
            georganiseerd door Venhoeven CS
            en Stimuleringsfonds voor de 
            Creatieve Industrie

27 Lancering boek Maak Plaats! 
     Knooppuntontwikkeling in 
     Noord-Holland, 
     op de gelijknamige conferentie,
     in Amsterdam
     i.s.m. PNH, APPM

24 Kennisuitwisseling SprintStad en 
     projecten Euro Immo Star 
     (ontwikkelmaatschappij van de 
     NMBS), in Brussel

19 Metropoolforum 
     georganiseerd door
     VDM,
     in Delft

23 Paper presentatie en   
     demonstratie SprintStad
     op de Plandag 2013
     in Antwerpen

18  Presentatie knooppuntprofielen   
      in de Stadsregio Rotterdam aan 
      het directeurenoverleg knooppunten
      i.s.m. Stadsregio Rotterdam

Lancering prototype TOD informatiesysteem 
‘iNode’, afstudeerproject Ernst Kuilder 
(Wageningen Universiteit) 
bij Ministerie van IenM, DRO Amsterdam, 
gemeente Haarlemmermeer en Stadsregio 
Arnhem-Nijmegen
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PLANNING SUPPORT TOOL PRESENTATIES

nov/ dec 2012 jan 2013 feb 2013 mrt 2013 apr 2013 mei 2013 jun 2013 jul 2013 aug 2013 sep 2013 okt 2013 nov 2013 dec 2013 2014

23 Dynamiek op Spoorcorridors
     CVS 2012
     in Amsterdam

23 Simulatiesessie SprintStad
     in Vlaanderen met
     KU Leuven, NMBS, De Lijn, 
     stedenbouwkundigen, Arcadis 
     en Grontmij

29 ‘Veranderende beleidsbeelden 
     knooppuntontwikkeling’
     Movinnio Congres,
     Dag van Verkeer en Mobiliteit
     in Houten

9 Taskforce Mobiliteit en Ruimte
    bij VDM

10 Bijeenkomst knooppunten
     -expertteam met PNH
     in Haarlem

3 Deelname werksessie 
   Atelier Stad 
   case: corridor RandstadRail    
   Den Haag-Rotterdam

1 Presentatie SprintStad 
   planning support tool
   bij het Instituut van de 
   architecten van Brazilië 
   in Rio de Janeiro (IAB-RJ),
   in Brazilië

24 SprintStad planning support tool 
     Spoorcongres Stad Turnhout, 
     in Turnhout, Vlaanderen

4 Workshop #1 
   ‘Knooppuntenlegenda’
    Ministerie van IenM

19 Workshop #2 
   ‘Knooppuntenlegenda’
    Ministerie van IenM

12 Start BNA community of 
     practice ‘designing TOD’, 
     in Amsterdam

13 Taskforce Mobiliteit en Ruimte
     bij VDM

17 Presentatie SprintStad planning support tool
     bij Planningsdepartement van de Staat São     
     Paulo, in Brazilië

22 Kickoff bijeenkomst aanpak Zaancorridor 
     en SprintStad met PNH en gemeenten, 
     in Haarlem
     i.s.m. APPM

13 Simulatiesessie 
     SprintStad 
     bij de Artesis 
     Hogeschool 
     Antwerpen, met 
     onderzoekers,
     vervoerders en 
     ruimtelijke 
     planners

22 Demonstratie SprintStad 
     bij gedeputeerde Talsma,
     provincie Noord-Holland

28 Simulatiesessie SprintStad,
     met bestuurders van de 
     Zaancorridor, NS en 
     gedeputeerde Talsma (PNH)

Lancering open 
source 
versie SprintStad 
planning support 
tool

Kickoff Europees 
onderzoek 
corridorontwikkeling 
Schelde 
Landschapspark en 
BrabantStad,
i.s.m. 
Euro Immo Star

15 Simulatiesessie 
     SprintStad met 
     masterstudenten 
     Geomatics, TUDelft

23 Demonstratie SprintStad 
     voor curator Beijing Design Week, 
     Lei Yang, bij VDM

8-24 Discussies over knooppuntprofielen 
       Centraal Station, Zuidplein, Vijfsluizen, Kralingse Zoom, 
       Rotterdam-The Hague Airport, Schiedam Centrum, 
       Rotterdam Alexander i.s.m. Stadsregio Rotterdam

Artikel over de toepassing van 
knooppunttypologieën in vakblad S+RO, 
themanummer Transit-Oriented Development (TOD)

Publicatie poster 
‘Knooppuntprofielen en opgaven op de Oude Lijn’,
in de Stedenbaan Monitor 2013

29 Expertteam 
    ‘Knooppunten 
     en Ketens’
     in Den Haag

4 Knooppuntenbijeenkomst 
   BRU
   in Utrecht

3 Taskforce Mobiliteit en 
   Ruimte bij VDM

6 Taskforce Mobiliteit en 
   Ruimte bij VDM

4 Taskforce Mobiliteit en Ruimte
    bij Vereniging Deltametropool

18 Presentatie
     Symposium TOD 
     in Nederland, 
     bij UvA

19 Excursie en kennisbijeenkomst P+R,
     met Movinnio en Annemieke Molster

27 Workshop TOD, georganiseerd 
     door Andrew Switzer, UvA

1 Symposium Overstappen 
   of Verblijven?, met OKRA,
   in Delft

2 Kennisbijeenkomst StedenbaanPlus,
   in Rotterdam

12 Taskforce Mobiliteit & 
     Ruimte, 
     Innovatie Estafette, RAI

10 Informatiebijeenkomst voor ontwerpers,
     over de BNA Community of Practice 
    ‘Designing TOD’, met o.a. de
     NS en deelnemende gemeenten
     van de Zaancorridor

Werkboek#1
Loket Knooppunten
i.s.m CRA

Artikel in wetenschappelijk
tijdschrift Environment & 
Planning B, over de 
mechanismen achter TOD 
en de ontwikkeling van 
SprintStad,
i.s.m. Jan Duffhues 
(gem. Amsterdam) 
en Igor Mayer (TU Delft)

3-4 Discussies over knooppuntprofielen 
      Blaak en Wilhelminaplein / Kop van Zuid, 
      met Stadsregio Rotterdam

29 Workshop met Strategieteam
      Knooppunten,
      Stadsregio Rotterdam

4 Werksessie samenhang 
   woonmilieus en 
   knooppuntprofielen, 
   met StedenbaanPlus 
   en provincie 
   Zuid-Holland

6 Werkatelier 
   station Laan van NOI, 
   in Den Haag

19 Kennisuitwisseling SprintStad en 
     projecten Euro Immo Star
    (ontwikkelmaatschappij van de NMBS), 
     bij Vereniging Deltametropool

8 Workshop knooppuntontwikkeling 
   met OV-bureau Randstad
   case ‘De Oude Lijn’, 
   bij Kpvv Utrecht

21 Presentatie 
      knooppunt-
      profielen 
     en SprintStad 
     bij 
     portefeuille-
     houders 
     verkeer &     
     vervoer van 
     Noord-
     Holland,
     in Den Helder

1 Presentatie SprintStad 
   bij TOD workshop, 
   georganiseerd door 
   provincie Vlaams Brabant,
   in Leuven

30 Kickoff Taskforce Ruimte 
     Zuid-Kennemerland,
     georganiseerd door PNH 
     en gemeente Haarlem
     i.s.m. Grontmij en 
     Venhoeven CS

30 Bijeenkomst 
     Fietsbereikbaarheid  
     georganiseerd door 
     StedenbaanPlus

31 Presentatie SprintStad 
     tijdens de iTOD 
     gebruikersgroep,
     bij de UvA

18 Presentatie ‘state of the art’ TOD,  
     bij het ministerie van IenM

16 Presentatie knooppuntprofielen, 
     toegepast op Duitse stations, 
     met Maxwan, 
     bij Zukunftsforum in Essen

28 Presentatie innovaties 
     knooppuntontwikkeling 
     op Movinnio symposium, 
     Dag van Verkeer en Mobiliteit, 
     in Houten

3  Presentatie in de Bestuurlijke    
    conferentie StedenbaanPlus

Presentatie resultaten Taskforce Ruimte 
Zuid-Kennemerland in Haarlem
i.s.m. Grontmij en Venhoeven CS

16 SprintStad planning support tool
     voor het eerst getest op 
     Maptable met touch screen

10 Lancering SprintStad 
     Update #5 
    (Engelstalige versie)

19 StedenbaanPlus, Werkgroep RO  
     ‘werken met knooppuntprofielen’

12 Kansenkaarten knooppuntontwikkeling  
     en netwerkpositie Station Oss
     i.s.m. APPM

SprintStad besproken in artikel 
over Urban Planning Games in 
vakblad Urbano (Metropolitan 
Redevelopment Authority, 
Western Australia)

22 Netwerkbijeenkomst en workshop 
     Knooppuntprofielen StedenbaanPlus, 
     in het Shellgebouw aan het Hofplein,
     in Rotterdam
     i.s.m. StedenbaanPlus  

19 Simulatiesessie SprintStad Zaancorridor 
     met PNH, NS en   gemeentefunctionarissen
     van de Zaancorridor
     i.s.m. Movares en TU Delft    
     

12 Simulatiesessie SprintStad 
     Taskforce Ruimte 
     Zuid-Kennemerland,
     met de PNH, NS en 
     gemeentefunctionarissen,
     in Haarlem
     i.s.m. Movares en TU Delft

1 Lancering 
   Engelstalige   
   versie SprintStad 

27        Demonstratie SprintStad
             op ISAGA congres 2013 
             bij de KTH Stockholm

20 Simulatiesessie SprintStad 
     met onderzoekers van 
     Fields of View, 
     op afstand in Delhi en
     Bangalore, India

31 Lancering SprintStad planning   
     support tool versie 2.0

Artikel ‘TOD in de lage landen’ in vakblad S+RO, over 
toepassing van de SprintStad planning support tool op 
een Utrechtse corridor
 i.s.m. Bertus Cornelissen (Prov. Utrecht), Bastiaan 
Janssen (BRU) en Bart Brenninkmeijer (Movares)

23-27 Werkweek ‘The Sino-Dutch Approach’,
            o.a. over knooppuntontwikkeling 
            in Beijing, China,
            georganiseerd door Venhoeven CS
            en Stimuleringsfonds voor de 
            Creatieve Industrie

27 Lancering boek Maak Plaats! 
     Knooppuntontwikkeling in 
     Noord-Holland, 
     op de gelijknamige conferentie,
     in Amsterdam
     i.s.m. PNH, APPM

24 Kennisuitwisseling SprintStad en 
     projecten Euro Immo Star 
     (ontwikkelmaatschappij van de 
     NMBS), in Brussel

19 Metropoolforum 
     georganiseerd door
     VDM,
     in Delft

23 Paper presentatie en   
     demonstratie SprintStad
     op de Plandag 2013
     in Antwerpen

18  Presentatie knooppuntprofielen   
      in de Stadsregio Rotterdam aan 
      het directeurenoverleg knooppunten
      i.s.m. Stadsregio Rotterdam

Lancering prototype TOD informatiesysteem 
‘iNode’, afstudeerproject Ernst Kuilder 
(Wageningen Universiteit) 
bij Ministerie van IenM, DRO Amsterdam, 
gemeente Haarlemmermeer en Stadsregio 
Arnhem-Nijmegen

SprintStad update#6
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MAAK 
PLAATS!

In samenwerking met de provincie Noord-Hol-
land en APPM heeft Vereniging Deltametropool het 
Noord-Hollandse netwerk van ruim 60 knooppunten 
onder de loep genomen. Het resultaat van deze sa-
menwerking is de publicatie Maak Plaats! Werken 
aan knooppuntontwikkeling in Noord-Holland die 
op 27 november op het gelijknamige congres is ge-
presenteerd. Alfons Hooikaas en Florian Mewes zijn 
verantwoordelijk voor het grafisch ontwerp van de 
publicatie.

In het boek wordt een nieuwe visie op ruim-
telijke ontwikkeling in Noord-Holland gegeven. Het 
beter benutten van de bestaande stad en de bestaan-
de infrastructuur staat daarin voorop. De publicatie 
brengt eerdere studies samen, bundelt de aanwezige 
kennis en data en maakt de kansen voor ov-knoop-
punten in Noord-Holland inzichtelijk. Alle ov-knoop-
punten zijn met elkaar vergeleken door middel van 
het vlindermodel (pagina 10) en gepositioneerd in 
het netwerk, bestaande uit verschillende corridors.

Maak Plaats! dient als basis en inspiratie voor 
de verdere uitwerking van een knooppuntenstrate-
gie in Noord-Holland. 

WERKEN AAN KNOOPPUNTONTWIKKELING PROVINCIE NOORD-HOLLAND

CONGRES OP 27 NOVEMBER TIEN UITGANGSPUNTEN

Tien uitgangspunten
De tien uitgangspunten verwoorden tezamen 

de kansen voor integraal beleid op het gebied van 
wonen, werken, voorzieningen en recreatie in combi-
natie met goede bereikbaarheid. Ze zijn cruciaal voor 
het ontwikkelen van een knooppuntenstrategie; niet 
alleen in Noord-Holland, maar ook in de rest van Ne-
derland.
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CASE STUDY ZAANCORRIDOR

plaats van beconcurreren kan een ‘daily urban sys-
tem’ ontstaan.

In Noord-Holland zijn acht corridors benoemd. 
De corridors beginnen of eindigen altijd op de Ring 
van Amsterdam bij de stations Amsterdam Centraal 
of Amsterdam Zuid. Voor elk van de corridors zijn 
de bestaande plannen, opgaven en kansen in beeld 
gebracht en gekoppeld aan de marktvraag naar wo-
ningen en werkgelegenheid.

Als case study heeft APPM een concreet pro-
ces- en organisatievoorstel voor de Zaancorridor uit-
gewerkt. Tegelijkertijd is door Vereniging Deltame-
tropool SprintStad op de Zaancorridor toegepast.

CORRIDORS CORRIDORS

Corridors
Het ideale schaalniveau om knooppuntont-

wikkeling te coördineren is de corridor: de combi-
natie van een regionaal verbindende spoorlijn en de 
locaties rondom de haltes van die lijn. Op dit niveau 
is het mogelijk de dagelijkse activiteiten- en ver-
plaatsingspatronen te coördineren en mogelijkheden 
op het gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en 
agglomeratievoordelen optimaal te benutten. Ook in 
bestuurlijke zin blijkt de corridor het meest werk-
bare schaalniveau. 

Er zijn wooncorridors, gemengde corridors en 
bestemmingencorridors te onderscheiden. Binnen 
deze verschillende typen corridors verschilt de mate 
van sturing en de noodzaak tot afstemming. Bij een 
wooncorridor gaat het vooral om woningbouwplan-
nen en ketenvoorzieningen, bij een bestemmingen-
corridor gaat het daarnaast ook om voorzieningen, 
arbeidsplaatsen en hun afstand tot het station (na-
bijheid). In de ‘ideale corridor’ zijn wonen, werken en 
voorzieningen gelijkwaardig verdeeld zodat het net-
werk efficiënt benut wordt in spits- en daluren. Als 
de knopen binnen de corridor elkaar versterken in 

NIEUWE RUIMTELIJKE ORDENING

Van onderzoek naar beleid
Op 8 oktober 2013 besloot Gedeputeerde 

Staten van Noord-Holland kennis te nemen van de 
publicatie Maak Plaats! en in te stemmen met de 
hierin benoemde tien uitgangspunten als leidraad 
voor hun beleid. De Zaancorridor is daarbij als pi-
lotlocatie aangewezen. GS willen samen met de ge-
meenten, vervoerders, vastgoedontwikkelaars en 
woningbouwcorporaties langs de Zaancorridor een 
intentieovereenkomst afsluiten en een uitvoerings-
programma opstellen. 

Er zijn nog enkele exemplaren van de publica-
tie beschikbaar. Download de pdf via www.deltame-
tropool.nl/nl/maak_plaats

Zaancorridor

http://www.deltametropool.nl/nl/maak_plaats
http://www.deltametropool.nl/nl/maak_plaats
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HET VLINDER-
MODEL

Een knooppunt is een plek waar verschil-
lende vervoersmodaliteiten samenkomen en stede-
lijke activiteiten plaatsvinden. Op die plekken kan 
het benutten van de samenhang tussen netwerk en 
ruimte veel opleveren. Om daarin meer inzicht te 
verkrijgen heeft Vereniging Deltametropool in sa-
menwerking met de Provincie Noord-Holland een 
vlindermodel ontwikkeld, gebaseerd op drie onder-
scheidende kenmerken voor knoop (netwerk) en drie 
voor plaats (ruimte). Het vlindermodel is toegepast 
en uitgewerkt in de publicatie Maak Plaats! Werken 
aan knooppuntontwikkeling in Noord-Holland, en 
vervolgens ook gebruikt in projecten met Steden-
baanPlus, de Stadsregio Rotterdam en zelfs in het 
Ruhr-gebied. Het model biedt gelegenheid om met 
provincie, regio’s en gemeenten het gesprek aan te 
gaan over de ontwikkelrichting, de corridors te over-
zien én stations met elkaar te vergelijken.

Het vlindermodel plaatst zes kenmerken ten 
opzichte van elkaar: de linkervleugel zegt iets over 
de knoopwaarde, de rechtervleugel over de plaats-
waarde. 

Bepalend voor de knoopwaarde zijn de positie 
in het openbaar vervoersnetwerk, de positie in het 
wegennetwerk en de positie in het langzaamverkeer-
snetwerk, inclusief de fietsvoorzieningen op het sta-
tion. Bepalend voor de plaatswaarde is de intensiteit 
van inwoners, werknemers en bezoekers, de mate 
van menging en de nabijheid - in hoeverre is het sta-
tion zelf een centrum voor zijn omgeving. 

De vlinder functioneert goed als beide vleu-
gels met elkaar in balans zijn. Daarbij is vooral het 
midden van beide vleugels sterk aan elkaar gerela-
teerd: de positie in het ov-netwerk en de intensiteit 
van inwoners, werknemers en bezoekers zouden met 
elkaar in evenwicht moeten zijn.

Twaalf knooppuntmilieus
De relatie tussen knoop en plaats biedt uit-

eenlopende kansen voor nieuwe ontwikkelingen. 
Een Sprinterstation, dat midden in het centrum van 
een dorp ligt, biedt andere mogelijkheden dan een 
Intercitystation aan de stadsrand, vlakbij een snel-
wegafslag.

METHODE SAMENHANG

KNOOP EN PLAATS KNOOPPUNTMILIEUS

 Een verscheidenheid aan locaties waar knoop- 
en plaatswaarde in balans zijn, gecombineerd met 
gewenste marktvraag naar woon- en werkmilieus, 
leveren de soorten (taxonomie) van kansrijke vlin-
ders op. Ze maken inzichtelijk welke ontwikkelingen 
tegelijkertijd aansluiten bij de Nederlandse context 
en de kwalitatieve marktvraag in de regio. Elk type 
vlinder staat voor een specifiek knooppuntenmilieu: 
een plek waar wonen, werken en voorzieningen op 
een bepaalde manier samen komen. De variatie van 
knooppuntenmilieus langs een lijn en in een netwerk 
kan bijdragen aan het beter functioneren ervan, om-
dat de knopen zich complementair aan elkaar kun-
nen ontwikkelen en elkaar daardoor aanvullen in 
plaats van beconcurreren.

De twaalf knooppuntenmilieus zijn ideaal-
typische situaties. In werkelijkheid hebben veel 
knooppunten zich nog bij lange na niet ontwikkeld 
tot een van de kansrijke ideaaltypes. Het verschil 
tussen de vlinder behorend bij de huidige situatie 
van een knooppunt en de vlinder behorend bij één 
van de kansrijke knooppuntmilieus schetst direct de 
opgave. 

I



I II

III IV

11

HUBDORP BUITENPOORT

GROOTSTAD METROPOLITAAN CENTRUM
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HET VLINDER-
MODEL 

TOEGEPAST

Provincie Noord-Holland
Het vlindermodel is voor het eerst toegepast 

in de publicatie Maak Plaats! Voor elk van de 64 
knooppunten in Noord-Holland is het meest kans-
rijke milieu bepaald op basis van de huidige markt-
vraag naar wonen en werken op de corridor. Naast 
de huidige situatie is ook onderzocht welke veran-
deringen er binnen de bestaande plannen mogelijk 
zijn wanneer deze worden ontwikkeld volgens de 
kenmerken van het meest kansrijke milieu.

PLANNING SUPPORT TOOL PROVINCIE NOORD-HOLLAND

STEDENBAAN PLUS STEDENBAAN PLUS

Stedenbaan Plus
Om de dynamiek op de Oude Lijn (Haarlem 

– Dordrecht Zuid) beter te begrijpen is met Steden-
baanPlus voor elk station, met behulp van het vlin-
dermodel, het stationsprofiel van de huidige situatie 
opgesteld. Daarnaast is het meest kansrijke knoop-
puntmilieu bepaald. Dit schets direct een richting 
voor de opgave die er voor de knooppunten nog ligt. 
Per station is een actielijst opgesteld in de catego-
riën wonen, werken, voorzieningen, ketenmobiliteit 
en landschap. 

De profielen zijn bedoeld om in gesprek met 
gemeenten en regio de opgave helder te krijgen en 
afstemming op de corridor te organiseren. Tijdens 
het proces zijn met enkele gemeenten gesprekken 
gevoerd. Daarbij bleken de profielen een behulpzaam 
middel voor het benoemen van kwaliteiten en kan-
sen. De ideaaltypische milieus maken de ambities 
zichtbaar; bij een aantal stationsgebieden was deze 
ambitie zelfs groter dan ingeschat. Dat betekent ook 
dat dan nog grotere stappen gezet moeten worden.

Download de poster via http://www.steden-
baanplus.nl/content/monitor-stedenbaan

Deel poster monitor Stedenbaanplus 2013, ontwerp: Zinnebeeld

WONEN

WERKEN

VOORZIENINGEN

KETENMOBILITEIT

STATIONSPROFIEL

STATION

Corridor Den Haag Centraal – Rotterdam CentraalCorridor Haarlem – Den Haag Centraal Corridor Rotterdam Centraal – Dordrecht Zuid

AAN DE HAND VAN STATIONSPROFIELEN

Voor elk stationsgebied (straal=1200m) langs de ‘Oude Lijn’ is een stationsprofiel 

opgesteld in de vorm van een  vlinderdiagram. Het diagram bestaat uit een knoopvleugel 

(links), waarin de OV-bereikbaarheid, het langzaam verkeer en de autobereikbaarheid zijn 

opgenomen; en een plaatsvleugel (rechts), waarin de intensiteit, nabijheid en menging zijn 

opgenomen. Voor uitgebreide uitleg over de profielen, zie www.stedenbaanplus.nl

Voor elk station is vervolgens bekeken welk van de 12 standaardprofielen het meest 

kansrijk is, aangegeven in blauw. Om dit kansrijke profiel te bereiken, waar knoop altijd in 

evenwicht is met plaats, moet vaak nog het één en ander gebeuren. Daarom is per station 

een actielijst opgesteld in de categorieën wonen, werken, voorzieningen, ketenmobiliteit 

en landschap. In zwart wordt steeds de huidige situatie aangeduid, in blauw de opgaven.

OPGAVEN PER STATION 
OP DE ‘OUDE LIJN’

tekort fietsenstallingen

<500

500 – 1000 

>1000

langzaam 
verkeer

OV wegen

opgave

opgave bereikbaarheid

grote opgave

KETENMOBILITEIT
De opgaven voor de keten zijn gebaseerd op de beoogde ontwikkeling naar 
het kansrijke profiel. Is de bereikbaarheid via OV, langzaam verkeer of auto 
onvoldoende, dan staat er een opgave. Speciale aandacht wordt hier ook 
besteed aan het aantal benodigde fietsenstallingen.

VLINDERDIAGRAM

opgave toegankelijkheid recreatiegebied

+ sterke (visuele) relatie tussen station en landschap
+ voorzieningen gericht op recreatie
+ zeer goed fietsnetwerk met fietsvoorzieningen
+ heldere routeaanduiding

huidige situatie
x

kansrijke profiel

opgave regionale voorzieningen

+ multimodaal bereikbaar 
+ bezoekers per dag <2.000*
 

bestaande regionale voorzieningen

 bron: LISA 2010

detailhandel

vergader-/ 
congrescentrum

MBO/ HBO/
Universiteit

ziekenhuis

theater

bioscoop

museum/
dagattractie+ multimodaal bereikbaar 

+ bezoekers per dag <2.000* 
+ lage huidige intensiteit
 

bezoekers per dag 
van regionale 
voorzieningen

opgave woningbouw

centrum stedelijk

kleine opgave

opgave

grote opgave

buiten centrum groen stedelijk dorps landelijk

STATION WONEN WERKEN VOORZIENINGENSTATIONSPROFIEL

opgave voor transformatie (op basis van de stationsprofielen)

courante leegstand opvullen
+

transformatie naar andere functies

Als er een opgave is voor het woonprogramma kan het gaan om kleine 
of grote opgaven in landelijke of juist meer stedelijke milieus.

De focus van het Stedenbaannetwerk ligt op de stations van de ‘Oude Lijn’ 
en op de verknoping met het wegennet en de lightrailverbindingen.

IntercitystationSprinterstation

RandstadRail
MerwedeLingeLijn

Hoekse Lijn
Metro

goed aangesloten 
op het regionale 
wegennetwerk

lightrail/metro

herkomststation

bestemmingsstation

gemengd station
M
HL
RR
MLL

Het leegstandsprobleem van kantoren in de Zuidvleugel is dermate groot, dat prioriteren op 
stationslocaties alleen niet voldoende is (Stec groep). Er zal ook getransformeerd moeten worden, 
met name bij niet-multimodaal ontsloten stations. De gemengde multimodaal bereikbare locaties 
zijn op de kantorenmarkt het meest in trek, en kennen dus vooral courante leegstand.

Regionale voorzieningen zijn het meest kansrijk bij de multimodaal ontsloten stations (goed bereikbaar per 
auto en OV). Zijn er geen of relatief weinig voorzieningen aanwezig, dan ligt er een opgave. Is daarbij ook de 
intensiteit (de som van het aantal inwoners, werknemers en bezoekers per hectare invloedsgebied) te laag 
voor het kansrijke profiel, dan ligt er een grote opgave voor voorzieningen.

Het kansrijke profiel wordt bepaald op basis van de huidige situatie en de ambities die de gemeente heeft 
voor het stationsgebied.
Sommige stations liggen dichtbij een recreatiegebied en hebben de mogelijkheid om dit beter toegankelijk 
te maken. Het station wordt dan een Buitenpoort, een extra kwaliteit naast het stationsprofiel. 

toekomstige leegstand van Ministeries JuBi, Buza en SZW is toegevoegd 
bij stations Den Haag Centraal en Den Haag Laan van NOI

M/HL/RR/MLL

Een multimodaal station is 
makkelijk te bereiken per auto 
en per openbaar vervoer.

*leegstand kantoren m2 

 bron: ProRailmeerdere bronnen, 
verwerkt door VDM

bron: Jones Lang LaSalle 2012

8.000
bezoekers / dag

8.000
bezoekers / dag

18.000
bezoekers / dag

2.500
bezoekers / dag

4.000
bezoekers / dag

5.000
bezoekers / dag

38.000
bezoekers / dag

3.500
bezoekers / dag

165
bezoekers / dag

200
bezoekers / dag

65.000
bezoekers / dag

32.000
bezoekers / dag

12.000
bezoekers / dag

28.000
bezoekers / dag

34.000
bezoekers / dag

70.000
bezoekers / dag

21.000
bezoekers / dag

De som van het aantal inwoners, werknemers 
en bezoekers per hectare invloedsgebied

intensiteit
Aanwezigheid, frequentie en 
richtingen van ov-modaliteiten 

Intensiteit van gebruik in de eerste 
300 m ten opzichte van het totaal

nabijheid

Verhouding inwoners en werknemers 
op lokaal niveau (per 100x100m)

menging
Aanwezigheid van snelwegen, snelwegafslagen, 
regionale wegen en parkeervoorzieningen

aanwezigheid ov-fiets, spoorwegovergangen 
en fietsparkeervoorzieningen, fijnmazigheid 
netwerk binnen 300 m

Publicatie StedenbaanPlus 2013

Onderzoek en samenstelling
Vereniging Deltametropool

Ontwerp
Zinnebeeld

langzaam verkeer

openbaar vervoer

wegen
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Stadsregio Rotterdam
In samenwerking met de Stadsregio Rotter-

dam zijn de door hen benoemde 9 regionale knoop-
punten geanalyseerd door middel van het vlinder-
model. Daarbij is ook de relatie tussen deze negen 
knooppunten en het bestaande woon-, werk-, en 
voorzieningenprogramma in de Rotterdamse regio 
inzichtelijk gemaakt.

Dankzij het opstellen van de stationsprofielen 
is de differentiatie van knooppunten in de stadsregio 
in beeld gebracht. Op basis van de analyse en diver-
se gesprekken met de betreffende gebiedsmanagers 
is het gewenste perspectief (knooppuntmilieu) per 
knooppunt bepaald. De koppeling van het vlinder-
model aan bestaande onderzoeken rondom wonen, 
werken en voorzieningen in de Rotterdamse regio 
heeft geleid tot verschillende handelingsperspectie-
ven per knoop. Deze zullen als startpunt dienen voor 
gebiedsgerichte gesprekken.

Download het cahier ‘Knooppunten in de 
Stadsregio Rotterdam’ via www.deltametropool.nl/
nl/knooppuntontwikkeling_vlindermodel

Ruhrgebied
Maxwan urbanists & architects, LOLA Land-

schape Architects en Goudappel Coffeng hebben 
samen met Thomas Sieverts en Paul Gerretsen 
gewerkt aan Ideenwettbewerb Zukunft Metropole 
Ruhr. Deze ideeënprijsvraag is de basis voor een 
ruimtelijke structuurvisie voor het hele Ruhr-gebied 
en betekent een versterking van de samenwerking 
tussen de gemeenten die rond het het IBA Emscher-
park en de culturele hoofdstad 2010 is ontstaan. 

Uit de analyse werd duidelijk dat de grote 
hoeveelheid stations en railinfrastructuur in het ge-
bied niet optimaal worden benut, dat er geen concen-
tratie van stedelijke voorzieningen is en dat er veel 
verschillende elkaar beconcurrerende raildiensten 
zijn. Het vlindermodel, de twaalf knooppuntmilieus 
en de corridor hebben een centrale rol gespeeld in de 
door hen uitgewerkte strategie: Ruhr evolution. Het 
maakte inzichtelijk welke stationsgebieden en corri-
dors kansrijk zijn en waar welke stedelijke investe-
ringen het meeste rendement zullen hebben.

Meer info: http://ideenwettbewerb.metropole-
ruhr.de/ruhrimpulse/planerteams/team-b.html
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SPRINTSTAD 
2.0 OP DE 

ZAAN-
CORRIDOR

 Begin 2013 is SprintStad 2.0 in gebruik 
genomen.  Versie 2.0 van de planning support die 
ruimtelijke ontwikkelingen rond stations in samen-
hang met frequentieverhoging op het spoor simu-
leert, biedt een viertal nieuwe mogelijkheden:
 1. Toevoeging van de rol van ov-bedrijf met 
een dynamische dienstregeling. Zowel de frequentie 
als de stations waar sprinters en intercity’s stoppen 
kunnen door de ov-speler worden aangepast. De ver-
voerder streeft naar een rendabele dienstregeling en 
groei van het aantal reizigers.
 2.  Door leegstand in transformatiewijken te 
simuleren, wordt een realistischer beeld gegeven.
 3. Toevoeging van de rol van provincie of 
regio. Deze speler coördineert en streeft naar sa-
menhang tussen de ruimtelijke ontwikkelingen on-
derling en optimale bereikbaarheid. Er is de moge-
lijkheid om regionale functies toe te voegen aan de 
corridor (bijvoorbeeld een opleidingscentrum of een 
ziekenhuis) en restricties op programma op te leg-
gen.
 4. Meertalige user interface. Inmiddels is 
ook de engelstalige versie ‘SprintCity’ gelanceerd 
(pagina 20).

 Zaancorridor 
 De Zaancorridor is de eerste corridor waarop 
versie 2.0 van SprintStad is toegepast. De Zaancor-
ridor geldt als een kansrijke corridor in de provincie 
Noord-Holland, waarop ruimte en mobiliteit elkaar 
kunnen gaan versterken. Op dit traject wil het Rijk 
in frequentieverhoging investeren (PHS). Dit ver-
groot de bereikbaarheid en de kansen voor ruimtelij-
ke ontwikkelingen. Maar frequentieverhoging op het 
spoor wordt pas rendabel als er genoeg activiteiten 
rondom de stations aanwezig zijn om reizigers te ge-
nereren. SprintStad Zaancorridor helpt om nieuwe 
inzichten te verschaffen in de kansen die er op de 
Zaancorridor liggen en om de samenwerking tussen 
partijen verder vorm te geven.
 Bij de simulatie van de Zaancorridor is voor 
het eerst gebruik gemaakt van vergelijking tussen 
een laboratoriumsessie (business-as-usual), een ses-
sie met ambtenaren en een sessie met bestuurders.

 Resultaten laboratoriumsessie
 In de business-as-usual simulatie werden 
plannen niet op elkaar afgestemd maar ingevuld op 

basis van de huidige situatie, met dichtheden die 
reeds in de stationsgebieden te vinden zijn. De ver-
voerder hield zich in het business-as-usual scenario 
aan de doelstellingen van het Programma Hoogfre-
quent Spoorvervoer: een uitbreiding van het aantal 
intercity’s en sprinters op de corridor van 4 naar 6 
per uur. Invoering van business-as-usual leidt in 
SprintStad Zaancorridor tot een slecht resultaat; de 
plannen sluiten niet goed aan op de marktvraag op 
de corridor. Dit resulteert in een matige groei op de 
corridor in termen van inwoners, werknemers en in- 
en uitstappers; de treinen blijven leeg en PHS ren-
deert niet.

 Resultaten sessies ambtenaren en be-
stuurders  
 De deelnemers aan de SprintStadsessies op 
19 maart (ambtenaren) en 28 oktober (bestuurders) 
kwamen gezamenlijk tot een aanmerkelijk beter re-
sultaat. Door overleg en bijsturing tijdens de simula-
tie werden vraag en aanbod in de stationsgebieden 
beter op elkaar afgestemd. Door de keuze voor ho-
gere dichtheden op een behoorlijk aantal plekken, en 

SPRINTSTAD VERSIE 2.0

SIMULATIESESSIES RESULTATEN
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inwoners

VERGELIJKING PUBLICATIES

de ontwikkeling van diverse regionale voorzieningen 
groeide het aantal inwoners, werknemers en in- uit-
stappers in zowel de sessie met de wethouders als 
de sessie met de ambtenaren. De vervoerder heeft 
de ov-bereikbaarheid van een groot aantal stations 
verbeterd door de frequentie te verhogen en leverde 
daarmee de juiste bereikbaarheid bij de juiste ruim-
telijke ontwikkelingen.

 De resultaten maken duidelijk dat een in-
tegrale strategie noodzakelijk is om de kansen voor 
TOD op de Zaancorridor waar te maken. Provincie, 
gemeenten en NS zullen gezamenlijk alle zeilen bij 
moeten zetten om frequentieverhoging voor elkaar 
te krijgen. Dit vraagt om een gemeenschappelijke vi-
sie en samenwerking op corridorniveau.
 Op de Zaancorridor zijn inmiddels pilots ge-
start i.s.m. de BNA, provincie Noord-Holland, NS en 
de gemeenten Zaanstad, Castricum en Heerhugo-
waard. 10 ontwerpteams zullen een visie ontwikke-
len op 5 knooppunten van de corridor.

Download de volledige verslagen van de spel-
sessies via www.deltametropool.nl/nl/zaancorridor

CORRIDORNIVEAU SPELSESSIES AMBTENAREN EN BESTUURDERS

Business-as-usual Ambtenaren 19.03.2013 Bestuurders 28.10.2013
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Groei van inwoners en werknemers in de stationsgebieden op de Zaancorridor. 
Ontwikkeling van het aantal in- en uitstappers, geïndexeerd op het jaar 2010.
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De onafhankelijke Taskforce Ruimte van de 
provincie Noord-Holland heeft op 12 februari 2014 
haar advies Multimodale Bereikbaarheid op de 
corridor Zuid-Kennemerland gepresenteerd, een 
knooppuntenstrategie voor de regio Zuid-Kenne-
merland en IJmond. Het advies heeft als doel de 
bereikbaarheid in de regio te verbeteren en de ste-
delijke en dorpse centra te versterken door ruimte-
lijke ontwikkelingen rondom knooppunten te sti-
muleren. Binnen de Taskforce Ruimte werkte het 
consortium Grontmij, VenhoevenCS en Vereni-
ging Deltametropool aan dit vraagstuk. Daarbij 
is voortgeborduurd op de kennis en inzichten uit 
de publicatie Maak Plaats! en is planning support 
tool SprintStad ingezet in het proces.

Op 12 september 2013 is een sessie gehou-
den met alle betrokken gemeenten, NS en de pro-
vincie Noord-Holland.

SPRINTSTAD
ZUID-KENNE-
MERLAND EN 

IJMOND

Resultaten
SprintStad laat zien dat doorgaan conform het 

business-as-usual scenario grote gevolgen kan heb-
ben voor de bereikbaarheid van Zuid-Kennemerland 
en IJmond, wat kan leiden tot een minder attractie-
ve regio. Maar SprintStad laat ook zien dat er langs 
de corridors rondom Haarlem zeker kansen liggen 
voor betere benutting van de stationsomgeving én 
een rendabele dienstregeling.  Een meer gedifferen-
tieerd treinaanbod, waarbij stedelijke stationsom-
gevingen vaker worden bediend dan de stations in 
meer groene en dorpse setting, is kansrijk. Regionale 
voorzieningen kunnen een aanzienlijke bijdrage le-
veren aan de vitaliteit van de stationsomgevingen en 
een rendabele dienstregeling. Daarnaast liggen er 
zeker kansen in het optimaliseren van de bestaande 
plancapaciteit binnen Bestaand Bebouwd Gebied 
(BBG). Dat geldt voor dichtere, gemengde stations-
omgevingen zoals Beverwijk, Haarlem, Haarlem 
Spaarnwoude  maar ook voor bijvoorbeeld Overveen 
en Halfweg-Zwanenburg.

Download het volledige verslag van de spelses-
sie via www.deltametropool.nl/nl/sprintstad

Uitgangspunten
Voor de simulatie van Zuid-Kennemerland en 

IJmond zijn twee sets uitgangspunten gehanteerd. 
De eerste set is gebaseerd op het huidige planaanbod 
en de huidige vraag (business-as-usual). Daarnaast 
is er een set uitgangspunten gemaakt waarbij het 
aanbod aan planruimte in de stationsgebieden maxi-
maal wordt benut (TOD optimaal). Met deze laatste 
uitgangspunten is het scenario TOD optimaal gesi-
muleerd en is op 12 september het spel gespeeld.

Voor deze simulatie zijn enkele innovaties in 
de planning support tool doorgevoerd:

- Simulatie van de overbediening in de hui-
dige situatie, waardoor bij aanvang van het spel een 
aantal stations al te weinig reizigers hebben voor het 
aantal treinen.

- Nieuwe regionale voorzieningen, zoals een 
Factory Outlet Center en een Woon-Zorg combinatie.

- Simulatie van de concurrentie van de HOV-
verbinding die parallel aan het spoor loopt en niet is 
verknoopt met een station.

- Invoer van de knooppuntmilieus uit Maak 
Plaats!.

PLANNING SUPPORT TOOL CORRIDOR ZUID-KENNEMERLAND EN IJMOND

SPRINTSTAD TASKFORCE RUIMTE

http://www.deltametropool.nl/nl/sprintstad
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contour
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contour

Corridor Zuid - Kennemerland
10.161 inwoners
  4.418 woningen
  1.238 werknemers
  1.834 in- en uitstappers

UITGEEST
(Poortkwartier)

18.974  inwoners
  8.250  woningen
  1.759 werknemers
  3.286 in- en uitstappers

HEEMSKERK
(OV-Kwartier)

15.794 inwoners
  6.867 woningen
10.901 werknemers
  5.094 in- en uitstappers

BEVERWIJK
(Regionaal Centrum)

  393 inwoners
  171 woningen
  575 werknemers
  203 in- en uitstappers

DRIEHUIS
(Hubdorp)

  418 inwoners
  182 woningen
  565 werknemers
  204 in- en uitstappers

SANTPOORT NOORD
(Hubdorp)

33.612 inwoners
14.614 woningen
18.294 werknemers
  9.615 in- en uitstappers

HAARLEM
(Binnenstad)

  9.694 inwoners
  4.215 woningen
  9.196 werknemers
 3.753 in- en uitstappers

HAARLEM 
SPAARNWOUDE

(Poortkwartier)

16.750 inwoners
  7.283 woningen
  6.474 werknemers
  4.131 in- en uitstappers

HAARLEM-
WESTERGRACHT

(Centrumdorp)

15.690 inwoners
  6.822 woningen
  3.576 werknemers
  3.248 in- en uitstappers

ZANDVOORT AAN ZEE
(Centrumdorp)

14.662 inwoners
  6.375 woningen
  3.796 werknemers
  3.148 in- en uitstappers

HEEMSTEDE-
AERDENHOUT

(OV-Kwartier)

  8.151 inwoners
  3.544 woningen
  2.886 werknemers
  1.944 in- en uitstappers

HALFWEG-
ZWANENBURG

(Hubdorp)

8.135 inwoners
3.537 woningen
   871 werknemers
1.438 in- en uitstappers

SANTPOORT ZUID
(Centrumdorp)

9.938 inwoners
4.321 woningen
3.011 werknemers
2.243 in- en uitstappers

BLOEMENDAAL
(Centrumdorp)

5.952 inwoners
2.588 woningen
2.478 werknemers
1.512 in- en uitstappers

VOGELENZANG-
BENNEBROEK
(Centrumdorp)

8.852 inwoners
3.849 woningen
4.138 werknemers
2.362 in- en uitstappers

OVERVEEN
(Centrumdorp)

Ecologische HoofdStructuur
+ Natura 2000

UNESCO werelderfgoed

bestaande plannen

herstr. bedrijventerrein

optimalisatie binnen BBG

optimalisatie buiten BBG

210 ha

156 ha

117 ha

451 ha

ONTWIKKELGEBIEDEN
lokaties, capaciteit 

Prognose op basis van inventarisatie bij de 
gemeenten en provincie + selectie van het 
grondgebruik
Totaal 930 ha.
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SprintStad heeft ook de interesse gewekt van 
verschillende buitenlandse overheden, organisaties 
en universiteiten. In 2013 vonden demonstraties 
plaats van de planning support tool in verschillende 
landen. Onderstaand enkele voorbeelden waar mo-
menteel wordt bekeken hoe we de tool kunnen inzet-
ten bij de ontwikkeling van ov-corridors.

Het afgelopen jaar was SprintStad veel te vin-
den in Vlaanderen, o.a. bij het Spoorcongres in Turn-
hout, een TOD-workshop in Leuven, een simulatie-
sessie bij de Artesis Hogeschool in Antwerpen en een 
demo op de Plandag 2013 in Antwerpen. Inmiddels 
wordt een samenwerking opgestart met Euro Immo 
Star (EIS), een dochtermaatschappij van de Belgi-
sche Spoorwegen die stationsomgevingen ontwik-
kelt. De samenwerking richt zich op twee specifieke 
vervoerscorridors in Vlaanderen en Nederland waar 
gebalanceerde ruimtelijke ontwikkeling op corridor-
niveau in combinatie met frequentieverhoging en 
ketenvoorzieningen wordt onderzocht. Tevens wor-
den de bestaande tools SprintStad en ReLive (EIS) 
doorontwikkeld voor deze doelstellingen.

In 2013 werd de tool ook gedemonstreerd 
en besproken bij de universiteit KTH Stockholm, 
tijdens het ISAGA 2013 congres; bij het regionale 
planningsbureau van de staat São Paulo met aan-
wezigheid van vervoerders; bij het Instituut voor Ar-
chitecten en Stedenbouwkundigen in Rio de Janeiro; 
en tijdens de Beijing Design Week (pagina 22). De 
contacten in São Paulo worden binnenkort uitge-
breid via het gemeentelijke transportdepartement 
en de Universiteit van São Paulo.

In juli 2013 werd de eerste SprintStad simu-
latiesessie op afstand gehouden, in zowel Bangalore, 
Delhi als Rotterdam, via een videoverbinding en een 
Indiase server. Een samenwerking met de organisa-
ties Fields of View en EMBARQ wordt momenteel 
opgezet, om een Indiase transportcorridor te on-
derzoeken met de Engelse versie van de software. 
SprintCity is in november getest en geëvalueerd met 
internationale Geomatic masterstudenten aan de 
TUDelft. 

Lees meer over SprintCity op de webpagina: 
www.deltametropool.nl/nl/sprintcity_international

ENGELSE VERSIE SPRINTCITY SESSIES IN BANGALORE EN DELFT

DEMONSTRATIE PLANNING SUPPPORT TOOL TOEPASSING VLAANDEREN

SPRINTSTAD
INTERNATIO-

NAAL

 

http://www.deltametropool.nl/nl/sprintcity_international
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SPRINTCITY
OPEN-SOURCE

 

Planning support tool SprintStad is vanaf het 
begin een co-productie geweest, waarbij Vereniging 
Deltametropool nauw samen heeft gewerkt met 
Stichting Next Generation Infrastructures, TUDelft 
faculteit TBM en later Movares. Overheden en uni-
versiteiten hebben altijd een belangrijke rol gespeeld 
in het evalueren en verbeteren van de tool. Hierdoor 
is SprintStad 2.0 een gebruiksvriendelijke software 
geworden, met een goede balans tussen realisme en 
eenvoud. Gezien de interesse om SprintCity ook in 
het buitenland toe te passen, ligt het voor de hand 
de doorontwikkeling ook internationaal te laten ge-
schieden. 

We kiezen ervoor SprintCity als open-source 
tool ter beschikking te stellen, onder een nader te be-
palen licentie. De hoofdlicentiehouder blijft NGInfra, 
met als sublicentiehouders Vereniging Deltametro-
pool en TUDelft. Hierdoor wordt het gebruik van de 
tool bevorderd, net als doorontwikkeling door der-
den. Van deze doorontwikkeling kan iedereen weer 
vrij gebruik maken. Op deze manier ontstaat een 
groeiende SprintCity Community, die continu kan 
leren van nieuwe toepassingen en nieuwe geografi-

sche- en beleidscontexten van Transit-Oriented De-
velopment.  De lancering van de open-source versie 
van de software staat gepland voor de tweede helft 
van 2014.

De volgende doorontwikkelingen worden bij-
voorbeeld verwacht in open-source verband:

 
 - Implementatie van het Belgische spoorwe-
gennet en de ruimtelijke context van het Vlaams Ge-
west.

 
 - Ontwikkeling van een functionaliteit om 
tijdens de simulatiesessies het (spoor)wegennet aan 
te passen en optimaliseren.

 
 - Koppeling van SprintCity met andere plan-
ning support tools, bijvoorbeeld op het gebied van 
autogebruik.

 
 - Implementatie van het spoorwegennet en 
de ruimtelijke context van Zweden.

 - Implementatie van enkele corridors in In-
dia, met de ruimtelijke context tussen Bangalore, 
Mumbai en Delhi.

 
 - Aanvullingen op de beslissingsstructuur 
van de tool, om op buitenlandse beleidscontexten 
aan te kunnen sluiten.

 
 - Aanvullingen op de typen woningen, werk-
locaties en voorzieningen, voor toepassing in buiten-
landse steden.

 
 - Aanvullingen op de knooppunttypen.

 
 - Toepassing van andere vervoersmiddelen 
in de tool, zoals Bus Rapid Transit, metro en light-
rail.

 
 - Ontwikkeling van een log-functionaliteit, 
om gebruikersgegevens en game-data beter te kun-
nen analyseren en presenteren.

SPRINTCITY OPEN-SOURCE

SPRINTCITY OPEN-SOURCE
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TOD IN AZIE BEIJING-WEST / CONCEPT FENGTAI STATION

BEIJING DESIGN WEEK 2013 THE SINO-DUTCH APPROACH

TRANSIT-
ORIENTED

BEIJING

 

Tijdens de Beijing Design Week 2013 organi-
seerde VenhoevenCS, in opdracht van het Stimule-
ringsfonds voor de Creatieve Industrie, een work-
shop met 12 Nederlandse experts. Deze groep van 
(met name) ontwerpers boog zich samen met Chi-
nese experts onder de naam ‘The Sino-Dutch Appro-
ach’ over de transformatie van het industrie-district 
Fengtai. Eén van de grote opgaven in dit gebied is 
de ontwikkeling van het HSL-station Fengtai en 
de integratie met zijn omgeving. Merten Nefs ging 
namens Vereniging Deltametropool mee om aan dit 
vraagstuk te werken.

Het nieuwe Fengtai HSL-station  en de nieu-
we metroverbindingen bevestigen definitief de rol 
van Fengtai als toegangspoort tot Beijing. Wie straks 
met de hogesnelheidstrein reist vanuit Shenzhen en 
Hong Kong komt via Fengtai binnen. Het stations-
gebied wordt hierdoor een regionaal brandpunt van 
activiteiten en ontmoetingen, dat complementair 
kan functioneren aan het historisch centrum van 
Beijing. De dominante spitsrichting kan zo worden 
verminderd.

De integratie van woningen, winkels en an-
dere functies bij stations is in Bejing ongebruikelijk. 
De bestaande hoofdstations Beijing Central, West en 
Zuid zijn op zichzelf staande gebouwen met daarom-
heen veel openbare ruimte. Een aziatische TOD-va-
riant, zoals in Japan en Hong Kong gebruikelijk is, 
zou ook in Beijing vruchten af kunnen werpen. Eén 
van de grootste ruimtelijke problemen in de stad is 
namelijk de extreme centralisatie van de werkge-
legenheid en grote voorzieningen, waardoor er een 
permanent verkeersinfarct heerst en de luchtkwali-
teit verder verslechtert. 

Nieuwe concentraties van deze functies in 
subcentra en langs OV-corridors zou deze druk sterk 
verminderen en investeringen in de periferie aanja-
gen. Op deze manier kan wellicht ook de druk van 
ontwikkelingen in de historische Hutongs in het cen-
trum worden verminderd.

Lees het volledige reisverslag op:
www.deltametropool.nl/nl/beijing_design_week

http://www.deltametropool.nl/nl/beijing_design_week
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van een platform voor knooppuntinformatie is een 
dergelijke faciliterende rol. Het Rijk is de aange-
wezen partij om de informatietool iNode verder te 
ontwikkelen. Dit mogelijk in samenwerking met 
welwillende partijen zoals de gemeente Amsterdam, 
private adviesbureaus en Vereniging Deltametro-
pool.

 
 Vervolgstappen
De volgende stap is het vinden van een orga-

nisatie of combinatie van partijen die dit concept wil 
adopteren, implementeren en beheren.

Probeer iNode zelf uit met pc of tablet op 
http://inode.bedrijvenserver.nl/inode/

iNODE
INFORMATION 
SYSTEM FOR 

TOD

 

Gegevens over ruimte en mobiliteit zijn in ge-
fragmenteerde vorm volop te vinden op het internet. 
Maar er mist een integrale manier om naar knoop-
puntontwikkeling te kijken, met relevante informa-
tie op de juiste schaal, voor de juiste gebruiker. Dit is 
de gedachte achter iNode, een online informatiesys-
teem voor Transit-Oriented Development.

iNode is een afstudeerproject van Ernst 
Kuilder (Universiteit Wageningen), in samenwer-
king met Vereniging Deltametropool. Gedurende 4 
maanden zijn de specificaties voor een online infor-
matiesysteem voor Transit-Oriented Development 
onderzocht. In meerdere stappen is een prototype 
ontwikkeld en getest door potentiële gebruikers bij 
regio, provincie, vervoerder en experts. Een vroege 
versie van iNode is in november 2012 gepresenteerd 
bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Conclusies en aanbevelingen
Uit de ontwikkelingen en het testen van iNo-

de zijn onder meer  de volgende conclusies te trekken 
en aanbevelingen te doen:

 
1. iNode is vooral relevant op een strategisch 

regionaal niveau, waar relatie en keuze tussen ver-
schillende knooppunten een rol speelt, op het gebied 
van ruimtelijke ontwikkelingen en vervoer, en op 
metropoolschaal zoals in het geval van Amsterdam. 
Voor kleinere gemeenten is het minder toepasbaar.

 
2. Wanneer gebruikers zelf de variabelen van 

de berekeningen aanpassen wordt het begrip ver-
groot en een bredere groep gebruikers bediend. Zij 
kunnen dan zelf met de gegevens werken en denken 
er daardoor meer over na. Zo is bijvoorbeeld de 1200 
meter rond het station voor bepaalde partijen te 
groot en voor anderen te klein.

 
3. Het Rijk zou een faciliterende en coördine-

rende rol moeten spelen, omdat knooppuntontwik-
keling provincieoverschreidend is. Het ontwikkelen 

CONCLUSIES PLATFORM

iNODE ONLINE INFORMATIESYSTEEM

http://inode.bedrijvenserver.nl/inode/
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SPRINTSTAD AGENDA

COMMUNICATIE DOELEN

PLANNING 
2014

In 2014 staat er weer veel op de rails. Samen 
met overheden, universiteiten en bedrijven wordt 
doorgegaan met het onderzoeken en faciliteren van 
knooppuntontwikkeling in Nederland. Met enkele 
buitenlandse partners gaan we dat ook over de grens 
doen. Hierbij gebruiken we enerzijds het bestaande 
vlindermodel en de planning support tool Sprint-
Stad, anderzijds wordt ook ingezet op nieuwe onder-
zoeksmethoden en cartografische weergaven om de 
problematiek aan te pakken.

De samenwerking met Movares wordt ook in 
2014 voortgezet, op het gebied van ruimte en mobili-
teit. Drs. Jan Duffhues is inmiddels niet meer werk-
zaam bij Movares. Wij danken hem in het bijzonder 
voor zijn bijdrage aan de doorontwikkeling en imple-
mentatie van de SprintStad planning support tool 
sinds 2010.

In de afgelopen jaren is het project SprintStad 
van een idee en prototype volwassen geworden - wie 
Updates #1 t/m #6 naast elkaar legt is hier getuige 
van. In deze periode is knooppuntontwikkeling op de 

agenda van veel organisaties geland en anno 2014 
is TOD geen exotisch concept meer, maar een werk-
baar principe waar we in de Nederlandse Deltame-
tropool wel raad mee weten. Wij zijn blij met deze 
ontwikkeling en dat we hier met SprintStad aan bij 
hebben kunnen dragen, in samenwerking met zoveel 
andere partijen, niet in de laatste plaats de TUDelft 
en Next Generation Infrastructures. 

Dit volwassen worden heeft ook consequen-
ties. SprintStad staat op eigen benen, waardoor 
het steeds belangrijker wordt om projectmatig en 
kostendekkend te werk te gaan, in samenwerking 
met belanghebbende partijen zoals provincies, Rijks-
overheid en vervoerders. Uitgangspunt bij deze co-       
producties in ons netwerk blijft dat alle uitkomsten 
vrij toegankelijk zijn.

 
Ook de communicatie van het project gaan 

we iets anders aanpakken. Vanwege het opgebouw-
de track-record en de projectmatige toekomst van 
SprintStad stoppen we met het uitbrengen van de 
Update. SprintStad Update #6 is de laatste.

De tussentijdse nieuwtjes en eindresultaten 
van alle deelprojecten zullen op onze website ver-
schijnen en worden gepubliceerd in projectcahiers 
en factsheets. Deze worden verstuurd naar de pro-
jectpartners en leden van de vereniging en zijn voor 
derden te downloaden op www.deltametropool.nl. 
Er wordt gewerkt aan een nieuwe website van Ver-
eniging Deltametropool met meer mogelijkheden tot 
participatie en interactie met SprintStad en andere 
projecten.

Tot slot enkele doelstellingen voor 2014:
 

 - Verspreiden van het gedachtegoed van 
Maak Plaats! (i.s.m. provincie Noord-Holland) door 
lezingen, presentaties en debat.

- Inzetten van planning support tool Sprint-
Stad op buitenlandse vervoerscorridors.

- Werken aan verstedelijkingsstrategieën met 
Rijk en regio’s, waarin TOD een belangrijke basis-
factor is.

- Lanceren van de open-source software 
SprintCity.
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GEZOCHT!
PARTNERS IN BRABANTSTAD

Vereniging Deltametropool en Euro Immo Star hebben het initiatief geno-
men voor een internationaal samenwerkingsverband waarin kennis en ervaringen 
worden uitgewisseld. De samenwerking richt zich op het versterken van de duur-
zame mobiliteit langs twee spoorcorridors, één in Vlaanderen en één in Nederland. 
Op deze corridors worden ruimtelijke ontwikkelingen en investeringen op elkaar 
afgestemd, noodzakelijke koppelingen in de overstap in kaart gebracht, en de mo-
gelijkheden voor frequentieverhoging onderzocht. De tools SprintStad en Re-Live 
worden doorontwikkeld voor simulatie van beide corridors. Er wordt toegewerkt 
naar afspraken op corridorniveau en de uitvoering van urgente ingrepen. Het Euro-
pese Interreg programma biedt mogelijkheden om dit project te ondersteunen door 
middel van cofinanciering. 

We zijn actief op zoek naar partners in BrabantStad (NL) en het Schel-
delandschapspark (BE) die samen met ons de uitdaging aan willen gaan om een 
regionale corridor in Europees verband verder tot ontwikkeling te brengen:

LOKALE EN REGIONALE OVERHEDEN 
die over hun eigen grenzen willen kijken en in samenwerking met 

andere stakeholders de regio willen versterken

VERVOERSMAATSCHAPPIJEN 
die bij willen dragen aan het beter benutten van het ov-systeem

BEDRIJVEN IN DE REGIO 
die baat hebben bij een goede bereikbaarheid per auto én ov en wil-

len bijdragen aan een duurzaam bereikbare en groene leefomgeving

ONDERZOEKSINSTELLINGEN 
die bij willen dragen aan onderzoek en innovatie op dit gebied

sprintstad@deltametropool.nl

Scheldelandschapspark: Lijn 52 en Lijn 54BrabantStad: corridors rondom Eindhoven
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Vereniging Deltametropool:
Miriam Ram, Merten Nefs
Postbus 600
3000 AP Rotterdam
+31 (0)10 7370340

sprintstad@deltametropool.nl
www.sprintstad.nl
www.sprintcity.nl

TUDelft Gaming Street: 
Linda van Veen
a.j.vanveen@tudelft.nl

Movares:
Bart Brenninkmeijer
bart.brenninkmeijer@movares.nl

Provincie Noord-Holland:
Shirin Jaffri
jaffris@noord-holland.nl

Stichting Next Generation 
Infrastructures
Judith Schueler
j.schueler@nginfra.eu

CONTACTPERSONEN

Vereniging Deltametropool is een brede 
publieke organisatie die zich verantwoor-
delijk voelt voor de duurzame ontwikkeling 
van de Nederlandse metropool. In Vereniging 
Deltametropool komen het bedrijfsleven, pu-
blieke belangengroepen, onderzoeksinstellin-
gen en overheden samen. De vereniging maakt 
het mogelijk te werken aan een maatschap-
pelijk gedragen ontwerp van het grootste-
delijke gebied van de Randstad, gericht op 
welzijn, welvaart en de versterking van haar 
internationale concurrentiepositie. 

Vereniging Deltametropool is een vrij-
plaats die de ruimte schept om buiten de 
gebruikelijke kaders nieuwe ideeën te ont-
wikkelen en een scherpe discussie over de 
Deltametropool te voeren. Het is een labo-
ratorium voor het agenderen van vernieu-
wende onderwerpen en een platform voor 
het aanjagen van de discussie over onze 
toekomstige metropool. De vereniging stelt 
zich daarmee ten doel de discussie over de 
ontwikkeling van de Nederlandse metropool 
voort te stuwen en ideeën op te werken tot 
toepassing in de praktijk.

Bezoek de SprintStad webpagina!

Stuur SprintStad een e-mail!

VERENIGING DELTAMETROPOOL
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